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“KRONIKA MESTA STUPAVA”

ROK: 2010

Tento zväzok kroniky MESTA STUPAVA obsahuje 52 strán,
Slovom päťdesiatdva strán.

Prednosta MsÚ

Primátor mesta

Kronikárka: Anastázia Lachkovičová Narodená : 1. novembra 1932
v Zohore Povolanie: učiteľka Vzdelanie: vysokoškolské
Dátum začiatku vykonávania funkcie kronikára:
8. september 2003
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1. ÚVOD

Opäť začínam písať Kroniku Mesta Stupava. Zachytávam svojim perom život, udalosti v meste
za rok 2010. MsZ hľadalo novú kronikárku. Bývalá kronikárka Anastázia Lachkovičová rokom 2009
ukončila prácu pre svoj vek. Do funkcie kronikára prijali Gabrielu Prokešovú a tá píše kroniku za
rok 2011, tak za rok 2010 z mojich poznámok píšem ešte ja. MsZ a primátor mesta súhlasili.
Mám Stupavu rada a písala som kroniky už dlhšiu dobu. Veď nemôžeme sa nepýšiť tým, že naše
mesto je známe džbánkárskou a keramickou výrobou - Múzeum Ferdiša Kostku a archeologickými
náleziskami z rímskych a slovanských čias. Poznáme pôvodne vodný hrad zo 17.storočia, ktorý bol
prestavaný na barokový kaštieľ, ktorý je situovaný v anglickom parku. Mali by sme si viac chrániť
jeden z najvzácnejších parkov v SR. Má nám čo povedať aj renesančný kostol svätého Štefana zo 17.
storočia, i stĺp hanby. Veľa pamätných vecí nám zanechali naše generácie a veľa nových vecí hovorí
občanovi o nastupujúcom veľkom stavebnom ruchu, nových domoch, vynovených, ale i nových
uliciach. Vznikajú nové postavené časti Stupavy. Tiež rast obyvateľov sa zvyšuje a to je dobré.
Hovorí sa, že u nás sa ľudom páči, dá sa dobre žiť a to mesto na Záhorí - Stupava, v mnohom
obyvateľov uspokojí.
V tomto roku sa dostanú do vedenia mesta noví poslanci, ktorí vzišli z volieb. Ľ udia prišli k
urnám, aby ukázali, že im na budúcnosti Mesta Stupava záleží, že chcú, aby bol pre nich pokojným,
kultúrnym domovom. A i o to sa bude snažiť novovzniknuté zastupiteľstvo s novozvoleným
primátorom. Tak si na začiatku zaželajme šťastné kroky v našom meste.

2. VEREJNO - SPOLOČENSKÝ ŽTVOT

Činnosť mestského zastupiteľstva / MsZ/

MsZ pracovalo podľa plánu činnosti.

Dňa 28._ januára
MsZ vzalo na vedomie : Vyhodnotenie uznesení prijatých MsZ Informáciu o doplnení VZN o
vytváraní životného prostredia na území mesta Stupava. Informáciu o realizácii projektu „Dostavba
kanalizácie a intenzifikácie ČOV“ Informáciu o realizácii výstavby „Tréningová
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športová hala“. Informácie hlavnej kontrolórky z vykonanej finančnej kontroly vo všetkých
materských školách a školskej jedálni na Ružovej ulici. Informáciu HK z vykonanej kontroly MsPTS.
Informáciu HK z vykonanej finančnej kontroly obehu dokladov pri ukladaní blokových pokút MsP.
Schválilo uzatvorenie darovacej zmluvy na pozemky v k. ú. Stupava, ul. M. Benku v prospech mesta.
Uzatvorenie nájomnej zmluvy na pôvodné pozemky nachádzajúce sa pod Novým cintorínom.
Menovalo na návrh primátora mesta Stupava Milana Váleka bytom Bratislava, Ľ. Fullu 27 do funkcie
náčelníka Msp.
Uložilo prednostke úradu preveriť doklady, na základe ktorých boli pridelené súpisné čísla na objekty
nachádzajúce sa v areáli štadióna.

Dňa 9_._ februára

Schválilo Všeobecné záväzné nariadenie mesta o zásadách hospodárenia s majetkom mesta. Dodatok k
VZN o doprave v centrálnej mestskej zóne a k VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Dňa. 25._ februára

Vzalo na vedomie: vyhodnotenie uznesení prijatých MsZ. Stanovisko Krajského stavebného úradu v
Bratislave o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/. Správu HK z kontrololy
dodržiavania VZN o reklame. Správu HK z vykonanej finančnej kontroly účinnosti efektívnosti
vynaložených prostriedkov na kamerový systém.
Rozhodnutie Ing. Ľubomíra Žiaka, že sa vzdáva odmien za 4. Q. Schválilo: Územný plán mesta
Stupava - zmena a doplnok. Zadanie pre územný plán zóny Stupava - Kopce. Návrh na vyplatnie
odmeny HK za IV. Štvrťrok 2009 vo výške 30%. Odvolalo Františka Obadala, bytom Mariánska ul.
ako člena komisie životného prostredia na vlastnú žiadosť.
Menovalo : na návrh primátora mesta Ing. Ľ. Žiaka štvorčlennú komisiu pre financovanie dodatočne
vykonaných prác na dostavbe tréningovej športovej haly v roku 2010 v zložení Karol Janata, Ing.
Roman Vigh, Miroslav Foltín a František Lachkovič. Prednostke úradu vypracovať návrh na zmenu
programového rozpočtu na rok 2010 v kapitole Dotácie na vývoz splaškov.
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Dňa 25._ marca

Vzalo na vedomie vyhodnotenie prijatých uznesení MsZ. Správu o ročnej závierke
Technických služieb Stupava, s.r.o.
Schválilo odpredaje pozemkov. Úpravu výšky nájmu za pozemky pod garážami na cenu vo výške 1
Euro /m2/ rok.
Uložilo prednostke úradu, aby vyhlásila v termíne do 15. apríla obchodnú verejnú súťaž podľa ust. §
281 až 288 Obchodného zákonníka s podmienkami : Súťažiaci prijíma tieto podmienky : počas
nadstavby a rekonštrukcie Zdravotného strediska musí byť zabezpečená prevádzka jednotlivých
ambulancií do maximálnej možnej miery. Menovalo : komisiu na otváranie obálok verejnej obchodnej
súťaže na predaj strechy Zdravotného strediska v Stupave, v zložení JUDr. E. Jaďuďová, MVDr. R.
Kazarka, K. Janata, M. Foltín a G. Beleš. Komisiu na otváranie obálok verejnej obchodnej súťaže na
predaj pozemkov v lokalite Zadná, v zložení JUDr. E.Jaďuďová, Ing. S. Geisseová, MVDr. R.
Kazarka, K. Janata, M. Foltín a F. Lachkovič. Vieru Borošovú, bytom Lipová 29 do komisie školstva,
mládeže a športu za MŠ Ružová, Stupava. Janu Tóthovú, bytom Ružová, do komisie pre cezhraničnú
spoluprácu. Osobitnú komisiu podľa Zákona 9/2010 Z.z. na prešetrenie sťažností v zložení MVDr. R.
Kazarka, K. Janata, F. Lachkovič, Ing. J. Ukropec a Ing. Katarína Tomkovičová.

Dňa. .ap.ríla

MsZ schválilo použitie finančných zdrojov z fondov mesta vo výške 398 000 Eur na
poskytnutie finančnej zábezpeky pre dodávateľa stavby Vodohospodárske stavby, a.s.
Bratislava.

Dňa. 29,. .ap.ríla

Vzalo na vedomie : vyhodnotenie uznesení prijatých MsZ. Stanovisko HK k záverečnému účtu mesta
za rok 2009. Správu HK z následnej finančnej kontroly plnenia zmluvných vzťahov na prenájom
športovej haly mesta Stupava. Správu o činnosti MsP Stupava za I. štvrťrok 2010.
Schválilo: záverečný účet a celoročné hospodárenie Mesta Stupava za rok 2009 bez výhrad. Zapojenie
prebytku finančných prostriedkov z minulých období do finančných operácií v roku 2010.
Uzatvorenie Darovacej zmluvy na časti stavby „ Obytná zóna Stupava - Dúbravy juh“
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v k. ú. Stupava, a to Verejný vodovod a Verejná splašková kanalizácia medzi mestom Stupava a BS
Invest , s r.o. Bratislava. Odmeny primátorovi mesta za I. štvrťrok 2010 vo výške 75 % z
navrhovanej odmeny podla predloženého návrhu. Odmeny HK mesta za I. štvrťrok vo výške 30 %.
Test kroniky Mesta Stupava za rok 2008 a odmenu kronikárke mesta Anastázii Lachkovičovej vo
výške 1 100 Eur. MsZ určilo plat HK Ing. Kataríne Tomkovičovej vo výške 1355 Eur mesačne s
účinnosťou od 1. januára 2010.

Dňa. 13... .mája

Schválilo : vrátenie finančnej zábezpeky firme Praetor, s.r.o. Bratislava, vo výške 66. 387,84 Eur / 2.
mil. Sk/.
Prednostke úradu vykonať úpravu rozpočtu na rok 2010.

Dňa. 27, mája

Vzalo na vedomie vyhodnotenie uznesení prijatých MsZ. Schválilo úpravy a zmeny rozpočtu mesta
Stupava v roku 2010 podľa predloženého návrhu. Zámeny častí pozemkov.
Uložilo riaditeľovi MsPTS Stupava zapracovať dotáciu pre vývoz splaškov pre občanov Stupavy do
rozpočtu MsPTS s účinnosťou od 1. júna 2010.
Konštatovalo, že vzhľadom na nesplnenie podmienok oboch súťaží boli verejné obchodné súťaže na
odpredaj strechy Zdravotného strediska a na odpredaj pozemkov v lokalite Zadná neúspešné.

D.ňa.5..augusta

Vzalo na vedomie : vyhodnotenie uznesení prijatých MsZ. Informáciu z vykonanej finančnej
kontroly poskytovania príspevkov dôchodcom. Správu o činnosti MsP za II. štvrťrok. Schváli lo :
VZN mesta Stupava, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie: Územný
plán zóny Stupava - Kopce. Zavedenie ozdravného režimu v meste Stupava ku dňu 5. augusta 2010.
Prechod všetkých činností príspevkovej organizácie VaK mesta Stupava a príspevkovej organizácie
MsPTS vrátane prechodu pracovno-právnych vzťahov, záväzkov a pohľadávok na Technické služby
Stupava s.r.o. Poskytovanie príspevku na stravu pre dôchodcov v zmysle smernice mesta Stupavy
pre poskytovanie príspevku na stravu dôchodcom s trvalým pobytom na území mesta Stupava.
Poveruje primátora
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zabezpečiť uloženie dokumentácie „ Územný plán zóny Stupava - Kopce, čistopis, máj 2010“ na
Krajskom stavebnom úrade v Bratislave.
Uložilo : prednostke úradu vypracovať nájomné zmluvy na majetok vo vlastníctve mesta za účelom
jeho prenájmu obchodnej spoločnosti Technické služby Stupava s.r.o. s účinnosťou od 1. januára
2010.
Určilo v zmysle §11, ods. 3, pism. F zákona SNR o obecnom zriadení počet poslancov MsZ v
Stupave na volebné obdobie rokov 2010 - 2014 v počte 13 poslancov. Volebných obvodov
6 tak, že vo volebnom obvode č. 1 sa volia 3 poslanci a v ostatných 2.
Určilo v zmysle § 9, ods. 4. písm. I Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, rozsah výkonu funkcie primátora mesta na plný úväzok na celé funkčné
obdobie.
Odvolalo Tomáša Fišera, bytom Stupava, Budovateľská 4 z funkcie veliteľa Verejného
dobrovoľného požiarneho zboru Stupava z dôvodu prekročenia vekovej hranice určenej
zákonom č. 314/2001 o požiarnej ochrane.
Menovalo veliteľa Verejného dobrovoľného požiarneho zboru Stupava Romana Slepánka, bytom
Stupava, Hlavná 4, korý spĺňa odbornú spôsobilosť veliteľa zboru.

Dňa 9... s eptembr a

Vzalo na vedomie vyhodnotenie uznesení prijatých MsZ. Rozbor hospodárenia a Monitoring
programového rozpočtu MsPTS, VaK Stupava a MKIC za I. polrok 2010 podľa predloženého
materiálu. Rozbor hospodárenia Mesta Stupava a rozpočtových organizácií za 1. polrok 2010 a
Monitoring programového rozpočtu za 1. polrok 2010.
Schválilo: navrhnuté úpravy rozpočtu MsPTS podľa predloženého materiálu. Rokovací
poriadok mesta Stupava s pripomienkami, štatút mesta Stupava s pripomienkami, VZN mesta
Stupava o určení názvov nových ulíc v meste Stupava.
Uložilo: prednostke úradu, aby vyhlásila, podľa materiálu prerokovaného s pripomienkami na MsZ, v
termíne do 14.9. obchodnú verejnú súťaž podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka s
podmienkami. Prednostke úradu vypracovať analýzu a prijať opatrenie na zabezpečeni e odvozu
komunálneho odpadu najmä separovaného zberu s očakávaným plnením schválených rozpočtových
ukazovateľov na rok 2010. Prednostke úradu pripraviť návrh na financovanie prevádzky športovej
haly a pripraviť prevádzkový poriadok tohto zariadenia. Menovalo: komisiu na otváranie obálok
verejnej obchodnej súťaže na predaj pozemkov Malý Háj v Stupave: K. Janatu, MVDr. R. Kazarku, F.
Lachkoviča, Ing. J . Ukropca a Ing. S.
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Geisseovú. Menovalo týchto poslancov na otváranie obálok verejnej obchodnej súťaže na predaj
pozemku Kalinčiakova v Stupave i na otváranie obálok verejnej obchodnej súťaže na predaj
pozemkov Zadná v Stupave.

D.ňa.7..októbra

Vzalo na vedomie vyhodnotenie prijatých uznesení MsZ. Schválilo zmenu rozpočtu príspevkovej
organizácie VaK mesta Stupava v roku 2010. Schválilo prevody nehnuteľností a mnohé aj
neschválilo.
Uložilo: prednostke úradu predložiť návrh nájomnej zmluvy s TJ Tatran Stupava a Mestom Stupava
na prenájom nebytových priestorov - šatne, ktoré sú vo vlastníctve mesta Stupava, tiež na všetky
pozemky v areáli štadiónu, ktoré sä vo vlastníctve mesta a požadovať spätne aj nájomné za posledné
3 roky v rámci premlčanej doby. Prednostke úradu riešiť otázku pracovno-právnych vzťahov
zamestnanca za zanedbanie pracovných povinností - uloženie kárneho opatrenia.

D.ňa.4..novembra

Vzalo na vedomie : vyhodnotenie úloh prijatých MsZ. Vyhodnotenie Ozdravného režimu s
pripomienkami. Návrh VZN, ktorým sa určuje výška dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských
zariadení na území mesta Stupava. Správu hlavnej kontrolórky z kontroly nedaňových príjmov za
výherné hracie prístroje. Správu o činnosti MsP za III. Štvrťrok 2010. Schválilo: výšku miestneho
poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území mesta Stupava na rok 2011 vo
výške 29 € /osoba/rok. Využívanie mestskej tréningovej športovej haly Základnou školou kpt.
Nálepku v Stupave.

Dňa.30. novembra

Vzalo na vedomie: vyhodnotenie úloh prijatých MsZ.
Programový rozpočet mesta, rozpočtových a príspevkových organizácií na roky 2012-2013 a
stanovisko hlavnej kontrolórky k nim. Informáciu HK o podiele zodpovednosti mesta Stupava na
súčasnom stave realizácie projektu výstavby kanalizačnej siete a intenzifikácie ČOV Mesta Stupava.
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Schválilo: VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy,
dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení v zriaďovatešskej pôsobnosti mesta
o

Stupava. Cenu za výrobu a dodávku pitnej vody na rok 2011 na 0,6991 € m cenu za odvedenie a
čistenie odpadovej vody na 0,8020 €/m 3. Preplatenie aktuálneho zostatku nevyčerpanej dovolenky
primátorovi mesta Ing. Žiakovi vo výplatnom termíne na mesiac december. Návrh odmien pre HK
za II. štvrťrok 2010 vo výške 50 % predloženého návrhu.

Dňa.16.. .decembra

Vzalo na vedomie: Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí, konaných 27. novembra 2010 v
meste Stupava na primátora mesta a poslancov MsZ prednesené predsedom Mestskej volebnej
komisie Ing. Arch. Michalom Hučkom. Vystúpenie novozvoleného primátora mesta Mgr. Pavla
Slezáka. Menovanie zástupcu primátora mesta poslanca Ing. Romana Gašpáreka. Konštatovalo, že
novozvolený primátor mesta Mgr. Pavel Slezák, zložil zákonom predpísaný sľub primátora mesta.
Novozvolení poslanci MsZ: Ing. Roman Gašpárek, Mgr. Anton Gorbár, Vladimír Holúbek, Ing.
Ľuboš Ivica, MVDr. Róbert Kazarka, František Lachkovič, Miroslav Mackovič, Roman Maroš,
Marek Móza, Oľga Mózová, Peter Rác, Ing. Ján Rigler a Ing. Jozef Ukropec zložili zákonom
predpísaný sľub poslanca MsZ.
Schválilo: plat primátora mesta vo výške 2 300 €. Návrh na odvolanie Ing. Ľ. Žiaka z funkcie
konateľa spol. Technické služby Stupava. Návrh na odvolanie členov Dozornej rady Technické
služby Stupava, vrátane jej predsedu. Návrh na menovanie primátora Mgr. P. Slezáka do funkcie
konateľa spol. Technické služby Stupava. Návrh na menovanie predsedu a členov Dozornej rady
spol. Technické služby Stupava : M. Mackovič, Ing. J. Ukropca, M. Mózu. Plán zasadnutí MsZ a
rokovaní Mestskej rady na rok 2011.
Poverilo: výkonom funkcie sobášnych poslancov MsZ vo volebnom období 2010-2014 : Oľgu
Mózovú a MVDr. R. Kazarku. Uložilo predsedom komisií MsZ predložiť na najbližšie zasadnutie
MsZ návrhy na podpredsedov komisií z radov poslancov a členov komisií z radov obyvate ľov mesta.
Určilo: pre volebné obdobie rokov 2010-2014 zapisovateľa MsZ Ing. Janku Lenčéšovú. Tiež
sobášiace dni - piatok od 14. do 15. hod. , sobota od 14.- 17. hod. Miesto sobášov - sobášna sieň
MsÚ Stupava ul. Hlavná 1.
Zrušilo komisie MsZ schválené vo volebnom období rokov 2006 - 2010.
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Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia MsZ Stupava konaného 16. decembra 2010 v sále KD v
Stupave.
Prítomných bolo 13 poslancov a ostatní prítomní : Ing. Ľ. Žiak, primátor mesta, Pavel Slezák , JUDr.
E. Jaďuďová, prednostka úradu, Ing. K. Tomkovičová, hlavná kontrolórka, Daniela Drahošová,
vedúca ekonomického oddelenia, Ing. S. Geisseova, vedúca oddelenia správy majetku mesta, Ing. R.
Vigh, zástupca ved. Výstavby a životného prostredia, Mgr. S. Tomeková, zapisovateľka, J. Miština,
riaditeľ MsPts Stupava, Ľudmila Mózová, MKIC Stupava, M. Válek , náčelník MsP Stupava.
Primátor mesta Ing. Ľ. Žiak privítal prítomných na slávnostnom zasadnutí ustanovujúceho MsZ. Za
zapisovateľku určil Mgr. S. Tomekovú. Prvé ustanovujúce zasadnutie MsZ sa uskutočnilo podľa
„Metodického návodu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. SVS-202/2006/O3716 z
29.novembra 2006“. Rokovanie MsZ sa riadilo pripraveným programom.

Voľby MsZ

Predseda mestskej volebnej komisie. Ing arch. Michal Hučko oboznámil prítomných o priebehu a
výsledkoch komunálnych volieb, konaných 27. novembra 2010 . Informoval, že voľby prebehli v
zmysle zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších
predpisov. Za primátora mesta bol zvolený Pavel Slezák s počtom platných hlasov 1653 z celkového
počtu platných hlasov 2972.
Za poslancov MsZ Stupava boli v jednotlivých volebných obvodoch zvolení: Volebný obvod č. 1 MVDr. Róbert Kazarka, Slovenská demokratická a kresťanská únia-Demokratická strana s počtom
platných hlasov 172 v tomto obvode. Ing. Ľuboš Ivica, SMER-sociálna demokracia s počtom platných
hlasov 151 v tomto obvode. Peter Rác, SMER-sociálna demokracia s počtom platných hlasov 149 v
tomto obvode.
Volebný obvod č. 2 - Marek Móza, SMER-sociálna demokracia s počtom platných hlasov 136 v
tomto obvode. Roman Maroš, nezávislý kandidát s počtom platných hlasov 128 v tomto obvode.
Volebný obvod č. 3- Ing. Ján Rigler, nezávislý kandidát s počtom platných hlasov 149 v tomto
obvode. Oľga Mózová, SMER-sociálna demokracia s počtom platných hlasov 111 v tomto obvode.
Volebný obvod č. 4- Miroslav Mackovič, SMER-sociálna demokracia s počtom platných hlasov 118 v
tomto obvode. František Lachkovič, nezávislý kandidát s počtom platných hlasov 115 v tomto
obvode. Volebný obvod č. 5- Vladimír Holúbek, SMER-sociálna demokracia s počtom hlasov 161 v
tomto obvode. Ing. Jozef Ukropec,
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SMER-sociálna demokracia s počtom platných hlasov 157 v tomto obvode. Volebný obvod č. 6-Ing.
Roman Gašpárek, SMER-sociálna demokracia s počtom platných hlasov 208 v tomto obvode. Mgr.
Anton Gorbár, nezávislý kandidát s počtom platných hlasov 194 v tomto obvode.
Novozvolený primátor mesta Pavel Slezák pred svojim príhovorom vyzval prítomných uctiť si
minútou ticha pamiatku zosnulého primátora mesta Ing. Jána Beleša a následne na to predniesol
krátky príhovor, v ktorom na začiatku poďakoval Ing. Ľ. Žiakovi za jeho prácu a úsilie počas jeho
funkčného obdobia a poprial mu veľa úspechov. Vo svojom príhovore ďalej poďakoval za vyjadrenú
dôveru vo voľbách do orgánov samosprávy obcí. Poprial novozvolených poslancom veľa úspechov v
práci. Uviedol, že bude pokračovať v aktivitách začatých v minulom volebnom období a bude sa
riadiť textom sľubu primátora. Pavel Slezák privítal Ing. Pavla Freša, župana Bratislavského
samosprávneho kraja a požiadal ho o krátky príhovor. Po príhovore župana sa skončila slávnostná
časť zasadnutia MsZ.
Primátor mesta Pavel Slezák otvoril pracovnú časť zasadnutia MsZ. Konštatoval, že
prítomní sú všetci 13 poslanci. MsZ je spôsobilé rokovať a uznášať sa. MsZ sa riadilo
pracovným programom.
Na návrh primátora MsZ určilo návrhovú komisiu: predseda-Ing. J. Ukropec, členovia - MVDr.
R. Kazarka, Ing. J. Rigler, overovateľov zápisnice: Oľga Mózová, Mgr. Anton Gorbár. MsZ vzalo na
vedomie: výsledky volieb do orgánov samosprávnych obcí prednesené predsedom Mestskej volebnej
komisie Ing. Arch. Michalom Hučkom. Vystúpenie novozvoleného primátora mesta a novozvolení
poslanci MsZ zložili zákonom predpísaný sľub poslanca MsZ.
Pavel Slezák si za svojho zástupcu poveril Ing. R. Gašpáreka. Poslanca Vladimíra Holúbeka poveril
zvolávať zasadnutie MsZ v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia ve ta
a ods 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. MsZ
vzalo na vedomie poverenie zástupcu primátora mesta, poslanca Ing. R. Gašpáreka.
Pavel Slezák navrhol zriadi mestskú radu, ako poradný orgán MsZ a navrhol počet členov 4. Ďalej
uviedol, že Ing. R. Gašpárek, ako jeho zástupca sa stáva automaticky členom Mestskej rady /MsR/ a
navrhol zvoliť ďalších troch členov v tajnom hlasovaní. MsZ volilo ďalších troch členov MsR:
Vladimíra Holúbeka - SMER, 9 hlasov, Ing. Ľuboša Ivicu - SMER, 9 hlasov a Ing. Jozefa Ukropca,
10 hlasov.
MsZ zriadilo MsR v počte 4 členov.
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MsZ zrušilo komisie MsZ schválené vo volebnom období rokov 2006-2010. Pavel Slezák
poznamenal, že každá komisia bude max. 7 členov a tajomníka, pričom dvaja členovia budú z radov
poslancov - predseda a podpredseda, ostatní členovia budú z radov občanov - najlepšie odborníci.
MsZ zriadilo: komisie MsZ a ich maximálny počet členov 7: zvolilo predsedov komisií MsZ:
Finančnej a Európskych fondov - Ing. J. Ukropca Majetku mesta - Vladimíra Holúbeka
Stavebnej, rozvoja mesta a životného prostredia - Ing. Gašpáreka Dopravy,bezpečnosti a civilnej
ochrany - Ing. J. Riglera Sociálnych vecí, zdravotníctva, deti a mládeže - O. Mózovú Kultúry, športu a
školstva - M. Mózu
Podnikateľskú, miestneho rozvoja a cestovného ruchu - R. Kazarku Regionálneho rozvoja a
cezhraničnej spolupráce - P. Ráca Na ochranu verejného záujmu - Mgr. A . Gorbára.
MsZ uložilo predsedom komisií MsZ predložiť na najbližšie zasadnutie MsZ návrhy na podpredsedov
komisií z radov poslancov a radov obyvateľov mesta.
Primátor mesta poďakoval všetkým prítomným za účasť na slávnostnom zasadnutí MsZ a rokovanie
ukončil.

Činnosť mestského úradu /MsÚ/

MsÚ sa stará o svoje mesto. O ňom sa ľudia dozvedajú:
Z publikácie Vitajte v Stupave, má svoj štatút mesta, chráni svoje symboly, polohy, mapy a
históriu. Tiež má svoju fotogalériu. Oboznamuje obyvateľov s aktuálnymi podujatiami, s
pravidelnými podujatiami a Kalendárom akcií. Má svoj Územný plán a rozpočet mesta.
Dokumenty a materiály /o voľbách/ archívuje.S aktualitami, dokumentami sa obyvatelia
dozvedajú z oznamovacích veľkých tabúľ v meste a z vysielania mestského rozhlasu. I keď sa
pravidelne starajú o jeho údržbu, pre veľkú hlučnosť na cestách, v mnohých miestach Stupavy je
nedostatočné /autá veľmi rušia vysielania/.
MsÚ Stupava sa člení na nasledujúce oddelelenia:
Ekonomické oddelenie - vedúca D. Drahošová
Oddelenie správy o majetku mesta - vedúca Ing. S. Geisseová
Oddelenie výstavby a životného prostredia - vedúci L. Illiť
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Referát sociálnych vecí, rodiny, školstva, športu a podnikateľských činností vedúca B.
Vašinová
Referát evidenie obyvateľstva : M. Mihalovičová, M. Vrábelová Matričný úrad, overovanie
podpisov / pohreb, sobáš/ - M. Vrábelová Technik požiarnej ochrany, BOZP a CO: Š.
Veselý
Veľmi pekná je sobášna sieň MsÚ. Stránkové hodiny: v pondelok 7,00-12. hod., 13,00-15,30 hod.,
streda:8,00-12. hod., 13,00-18. hod.
Piatok: 7,00-12,00 hod.,13.-15. hodiny.

Na veľtrhu

Mesto Stupava sa pravidelne zúčastňuje na medzinárodnej výstave cestovného ruchu Slovakiatour v
Bratislave. Naša účasť je pre nás zaujímavá z dôvodu, že návštevníci Stupavy a podujatí prichádzajú
práve z Bratislavy. Napriek finančným obmedzeniam sa Stupava prezentovala v samostatnej
expozícii na 40 m a poskytli sme priestor i pre našich partnerov. Po prvýkrát sa na výstave
prezentovalo mesto Svoge a už druhýkrát Ivančice a Ivančicko. Spoločná účasť na výstave je
konkrétnou aktivitou, ktorou sa napĺňa zmysel zmluvy o spolupráci. Súčasťou výstavy bol i
sprievodný program, v ktorom sa predstavili remeselníci a na pódiu vystúpila skupina Devils pod
vedením M. Mózovej, v expozícii BSK účinkovalo Veteran Trio z Borinky.

Mestský reprezentačný ples

Dva týždne po otvorení plesovej sezóny X. Plesom v opere sa uskutočnil aj vo veľkej sále budovy
MKIC Stupava Mestský reprezentačný ples, ktorý sa tradične koná pod záštitou primátora mesta.
Úvodným slovom riaditeľ MKIC P. Slezák oboznámil prítomných s programom večera a XVII.
Ročník stupavského plesu otvoril slávnostným príhovorom Ing. Ľ. Žiak, primátor. Mestské plesanie
otvorili spoločenskými a latinskoamerickými tancami z tanečnej školy M. Valoviča. Zábava
pokračovala s hudobnou skupinou Atlantic z Rohožníka a kultúrny program spestrilo svojou
ohnivou fakírskou šou DUO ARATRON ASPIS zo Zohoru. Tradičná „primátorská torta“ mala erb
mesta a slávnostne ju prekrojil
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primátor. Nálada bola dobrá, všetci sa cítili v príjemnej atmosfére, ktorú vytvárala hudba, tanec,
chutné jedlá, nápoje, zábava.

Nové ulice

MsZ v Stupave v zmysle § 2b a § 6, zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov určuje názvy ulíc mesta Stupava: Lokalita č. 1 až 4 - Dielové - medzi ul. M.
Benku, Sadovou a Stromovou ul. tzv.hlavná - Zvončeková ulica, 3 vedľajšie Kosatcová
ul.,Veternicová ul.,Ľanová ulica. Lokalita č.5 - Dielové - Konvalinková ulica. Lokalita č. 6 - Lochy ul. Na vyliadke. Lokalita č. 7 - Kolakovičová ulica. Lokalita č.8 - vjazd z Devínskej cesty v Máste
ul.Pri Polankach. Lokalita č. 9 - vedľa ul. V. Šikulu, ul. Jána Ondruša. Lokalita č. 10, 11, 12 ul.Osiková, ul. Platanová,ul. Liesková. Lokalita č. 13 - pri Rímskej stanici hlavná - ul. Ľ. Kraskovskej
vedľajšie - ul. Mateja Bela, ul. Václava Honzu. Lokalita č. 14 - medzi ul. F. Kostku a Bitúnkovou, ul.
Nad potokom. Lokalita č. 15 - nadväzuje na existujúci názov ul. Dubová, ul. Dubová.
VZN Mesta Stupava č.6/2010 schválilo MsZ v Stupave dňa 9. septembra a nadobúda účinnosť 15-tym
dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta /28.9./

Oslavy

V stredu 31. marca sa konala celomestská piétna spomienka pri príležitosti 65 -teho výročia
oslobodenia Stupavy. Účastníci si položením kvetov a vencov uctili pamiatku ci vilných obetí pri
pamätníku pred Kultúrnym domom. Podujatie pokračovalo pri hrobe sovietskych vojakov na Obore.
22. apríla sa oslávil Deň Zeme a pri príležitosti Medzinárodného dňa detí organizovalo MC
Fifidlo v spolupráci s MKIC Stupava dňa 30. mája akciu MDD - Vodnícky deň. Program tvorilo
Radošínske naivné divadlo predstavením Lastovičie príbehy. Na Sedliackom dvore boli pripravené
stanovištia s jednoduchými zábavnými pohybovými úlohami. Veľmi hodnotný program pripravili
žiaci stupavskej ZUŠ. Ceny odmeneným vodníckym maskám odovzdal bratislavský vodník Ferkokráľ Dunaja.
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Pekné oslavy boli i v Deň matiek. Vedeli sme pozdraviť a i poďakovať za veľkú lásku našim
mamičkám a i babkám. Mesto Stupava a MKIC pozvalo obyvateľov na koncert Zdeňka Sychru, pri
príležitosti Dňa matiek v nedeľu 9.mája o 17. hod. v KD. Vstup bol voľný.
MKIC Stupava pozvalo na podujatie v sobotu 1. mája v Sedliackom dvore od 16. hodiny. Program :
hrala dychová hudba Veselá muzika, country skupina Dunaj, TS DEVILS. Vstup bol volný.

Mesto Stupava a MKIC usporiadali piétnu spomienku pri príležitosti výročia tragickej smrti generála
M.R. Štefánika, ktorá sa uskutočnila 4. mája o 18,30 pri pomníku generála Štefánika.

Činnost spoločenských organizácií
MS SČK Stupava I

Dňa 20.marca sa konala Hodnotiaca členská schôdza Mestského spolku SČK Stupava I. Schôdzu
viedla pani Turanská. Zúčastnili sa hostia: primátor, viceprimátor, prednostka MsÚ, Vilma Vigerová
za SČK Stupava II. A iní hostia. Podľa prezenčnej listiny sa na schôdzi zúčastnilo 102 členov.
Spoločne prehodnotili prácu a zároveň pohovorili o ďaľších úlohách, ktoré budú riešiť v
nasledujúcom období. V programe vystúpili deti MŠ ul. Hviezdoslavova. Tieto odmenili potleskom a
sladkosťami. Deti im pripravili srdiečka s mottom:“Srdiečko máš len jedno, preto si ho chráň“.
Darčekom odmenili bezplatných darcov krvi. Na záver poďakovali sponzorom - obyvateľom Stupavy,
ktorí prispeli na túto schôdzu.
MS SČK I. v poslednú májovú sobotu uskutočnil plánovaný zájazd do Topolčianok.
Zájazdu sa zúčastilo 42 členov. Navštívili zámok Topolčianky, stálu expozíciu dobového
nábytku. Obdivovali aj park a pri „Zhasínajúcom“ jeleňovi sa aj vyfotografovali. Socha pochádza
zo stupavského zámockého parku. V Topolčiankach je socha jeleňa a nám v Stupave zostal len
podstavec. Zastavili sa aj v arboréte v Tesárskych Mlyňanoch, kde sa nachádza 2300 vzácnych
cudzokrajných drevín. Domov si priniesli veľa poznatkov.
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MS SČK Stupava II

Dňa 7. marca sa uskutočnila výročná členská schôdza MS SČK Stupava II. V reštaurácii Maroš.
Výbor zhodnotil celoročnú prácu MS za rok 2009. Spolok má spolu 480 členov, čo je o 30 členov
viac ako vlani, 13 členov zomrelo. Na tejto výročnej schôdzi zvolili novú tajomníčku Zlaticu
Debnárovú. Uskutočnili 3 odbery krvi v klube Pohoda mobilnou jednotkou z Bratislavy - Ružinova,
na ktorých sa zúčastnilo 65 darcov. Na požiadanie poskytli krv pre viacerých členov na operačné
zákroky. Členky MS navštívili v priebehu roka 12 starších a prestárlych členov a odovzdali im
balíčky.Členky výboru navštívili aj členov MS žijúcich v Domove dôchodcovv Stupave. Zúčastnili sa
na akciách poriadaných MKIC a i mestom. Napr. jarmokov, kladenia vencov, Dňa zelá a i. Pri
príležitosti Mesiaca úcty starším usporiadali posedenie s členmi u Maroša. Usporiadali spoznávacie
zájazdy 2-krát do Prahy, do Budapešti, do Paríža v máji 5.-9. za 216 €, v júli a auguste do Chorvátska
- OMIŠALLI za 300 € za turnus. Organizovali pochod za zdravím na Vachálkov rybník.
S programom pozdravili MS deti MŠ Ružová a tanečná skupina DEVILS. MS vedie Vilma Vígerová.

Stupavskí záhradkári

Stupavskí záhradkári - členovia ZO SZZ sa stretli 13. februára v Stupavskej krčme na výročnej
schôdzi. Schôdza bola o to slávnostnejšia, že sa jej zúčastnil predseda RV SZZ profesor Ivan
Hričovský a tajomník RV SZZ Juraj Korček. Okrem hodnotenia práce sa na schôdzi volili členovia
výboru organizácie a delegáti na okresnú konferenciu. ZO má 146 členov, každý rok prichádzajú aj
noví členovia. Správu o činnosti predniesol tajomník JUDr. Milan Balog. Návrh nového plánu
činnosti predniesol predseda organizácie Ladislav Rác. Profesor Hričovský vysoko ocenil výstavu ZO
na slávnosti Dňa zelá, ako jedno najvýznamnejších podujatí na Slovensku.
Význam záhradkárskeho hnutia spočíva v krajinotvorbe, ktorá sa nezaobíde bez ľudskej práce, a tej
drobnej na malom políčku, v sade, alebo na priedomí. Členská schôdza skončila prijatím uznesení.
Stretnutie pokračovalo dobrou zábavou, tombolou so 117 cenami. V dobrej nálade a utužen ými
kamarátskymi vzťahmi sa rozišli domov.
Organizácia stupavských záhradkárov zorganizovala dve vzdelávacie podujatia pre členov a i
verejnosť. 19. februára predniesol Ing. J. Matlák prednášku na tému chemickéo
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ošetrovania ovocných drevín, viniča, zeleniny a kapusty. O týždeň neskôr 25. februára na tému
Rez ovocných drevín a susedské vzťahy prednášali: profesor Hričovský a Korček. Prednášky
sa stretli s veľkým záujmom verejnosti.

Tini FEMINI club

Dňa 7. marca, pri príležitosti osláv MDŽ, začal svoju činnosť klub pre ženy s názvom - tini FEMINI
club. Vznikol z potreby vytvoriť priestor pre stretnutia stupavských žien. Cieľom clubu je rôznymi
formami prispievať k spolupráci medzi ženami - šport, kultúra, zručnosti, recepty, diéty a všetko na
čo budeme mať náladu a schopnosti. Do budúcnosti plánujú rôzne mini školenia, kurzy, semináre
atď.

Z činnosti našich záhradkárov

V dňoch 27.-28. marca 2010 sa konala vo Veľkom Bieli Okresná výstava vín s verejnou
degustáciou. Bol to 1. ročník a súčasne 12. ročník miestnej výstavy vín. Na pozvanie záhradkárov z
Veľkého Bielu výstavy sa zúčastnili so svojimi vzorkami aj naši pestovatelia vínnej révy. Výstavy
sa zúčastnilo 47 vystavovateľov s počtom vzoriek 128 z 15 obcí. I keď v stupavskom a mást skom
chotári a v záhradkách vínnej révy ubúda, počtom vystavovateľov
7 zo 14 vzorkami sa naši záhradkári zaradili medzi najpočetnejších. Pod dohľadom odbornej
degustačnej komisie naši získali 4 strieborné a 6 bronzových medailí: Nemec striebornú za vzorku
André, Sopúšek striebornú za Zmes červená, Rác striebornú za Svätovavrinecké, Lachkovič
striebornú za Svätovavrinecké, bronzovú za Zmes červená a bronzovú za Veltlín zelený, Sopúšek
bronzovú za Zmes červená a bronzovú za Zmes ružová, Nemec bronzovú za Muelle r Thurgau,
Marošová bronzovú za Zmes biele.

Katolícka jednota Slovenska, pobočka Stupava

Občianske združenie pracuje ako po iné roky. Pozýva na besedy, filmové predstavenia, stretnutia do
Pastoračného centra. Tiež sa uchádza o podporu obyvateľov v podobe poukázania sumy do výšky
dvoch percent zaplatenej dane z príjmu za rok 2009.
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Dobrovoľný hasičský zbor

Už som v kronikách mesta Stupava písala o Požiarnikoch - dobrovoľných hasičoch. Vieme, že roku
1880 bol založený I. Dobrovoľný hasičský zbor. Členmi boli prevažne miestni živnostníci a
zamestnanci Karolyiovskéo veľkostatku. Zbor prechádzal svojim rozvojom, reorganizáciami a inými
zmenami. Fungoval až do roku 2005 do smrti jeho predsedu Milana Pešla. Milan Pešl vybudoval
skvelý tím ľudí, ktorí pracovali, zúčastňovali sa súťaží a robili aj iné aktivity. Po jeho smrti roku 2005
tento spolok začal chátrať až skoro zanikol. Začala jeho obnova. Dňa 18. decembra 2010 sa v
zasadačke MsÚ konalo stretnutie- výročná schôdza pri príležitosti obnovenia Dobrovoľného
hasičského zboru Stupava. Iniciátori stretnutia Jozef Ďurovič a Marek Kalivoda tu predstavili svoje
zámery. DHZ Stupava bol k 1. januáru 2011 riadne zaregistrovaný a zaradil sa medzi ostatné okolité
DHZ, ktoré fungujú a plnia stanovené úlohy. Tak 130 ročná tradícia začala pokračovať. 130 ročná
tradícia , je odkazom našich starých otcov, dedov a pradedov. Bolo by veľkou škodou nechať ju
zapadnúť prachom. Chcú založiť detský krúžok, podchytiť žiakov, založiť dievčenské a žensk é
družstvo. Tak želáme veľa úspechov a chuti v práci.

Klub seniorov Pohoda

Vedenie klubu seniorov Pohoda poriadal 30. januára 2010 fašiangovú zábavu v Cevaservise Stupava
za spolupráce MsÚ a veselej muziky Štefana Veselého. Členky klubu cvičia pre udržanie zdravia,
merajú si krvný tlak a navštevujú kúpaliská v Maďarsku, navštevujú soľnú jaskyňu a zúčastnili sa
pobytu v Turčianskych Tepliciach. V rámci spolupráce s MKIC a MsÚ zapájali sa atktívne do
činnosti: divadelných predstavení, jablkových slávností a Dňa zelá. Navštívili družobné Ivančice,
zúčastnili sa na Dámskom večierku, oslavách, výstavách v meste. Pre členky klubu Pohoda pripravuje
a organizuje akcie a podujatia vedúca Štefková Viera.

OZ Pohodka

OZ Pohodka organizuje pre deti aj dospelých Tvorivé dielne, kde si podľa plánu a rozvrhu vyrábajú
darčeky. Počas jarných prázdnin organizuje tvorivý denný tábor.Deti v čase od 7,30
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do 16,30 hod. sa učili rôzne výtvarné techniky, hrali sa zaujímavé hry, navštívili zaujímavé
miesta. Platili poplatok 45 €. V cene bol zahrnutý obed, pitie materiál na tvorenie, odborný dohľad
a poistenie. Počet miest bol limitovaný. Prvý jarný deň bol plný tradičných remesiel od 10. do
13.hod. Zúčastnili sa ho i remeselníci, ktorí názorne predvádzali svoje remeslo /keramikár,
drôtikárka, rezbár../ Vlastnoručne si mohli vyrobiť výrobok. Tiež tradičné výrobky sa predávali.

OZ MC Fifidlo

V Stupave OZ MC Fifidlo poriada akcie pre deti. Veľký úspech sa podaril vedeniu, keď prepravili
fašiangový karneval vo Fifidle. O jeho slávnostné otvorenie sa postarali detičky
z tanečno-umeleckého krúžku pod vedením pani učiteliek Sylvie a Lucie z MŠ Marcheggská.
Fašiangové piesne a obrad pochovávania basy predviedli krásnym spôsobom škôlkári - štvrtáci z MŠ
na Marcheggskej ulici: zaspievali, pochovali, aj pekne si poplakali...nad basou. Naučili ich učiteľky
Blanka a Zuzka. Finančný dar Róberta Nemca použili na jedlo a pitie pre deti. Po výbornom tanečno kultúrnom programe sa deti pekne zabávali. A na takéto podujatia počas roka si zvykli deti i ich
rodičia.

OZ Pour Art

Od novembra roku 2007 pôsobí v Stupave občianske združenie Pour Art, ktoré vzniklo vďaka
iniciatíve ľudí, pociťujúcich určitý nedostatok v kultúrno- spoločenskej oblasti na území mesta. OZ
sa snaží postupne zapĺňať prázdne miesta kultúrno-spoločenského priestoru, pričom hlavnou ideou je
kumulovať a šíriť umenie. Ku konkrétnym aktivitám združenia okrem organizovania kultúrnych
podujatí patrí i záchrana a oživenie unikátneho priestoru stupavskej synagógy a najnovšie vytvorenie
komorného kultúrneho centra v Stupave.
V budove MKIC sa nachádzajú nevyužité priestory. Rekonštrukciou bývalého KD mesto stratilo
divadelnú sálu. OZ hľadalo ako situáciu zlepšiť. V spolupráci s neziskovou organizáciou Jewrope
začalo od júna 2009 pravidelne organizovať podujatia v stupavskej synagóge. Dostali tento unikátny
priestor do povedomia širokej verejnosti, prilákali ľudí zaujímavým programom a vždy vypredaná
synagóga a čoraz vzrastajúci záujem ľudí boli jasným dôkazom, že táto práca má zmysel. Žiaľ,v
prípade synagógy OZ bolo ohraničené máj-
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október a nebola celoročná možná prevádzka. Preto z OZ vyniká projekt komorného kultúrneho
centra. Zámerom bolo vybudovať multifunkčnú sálu s prislúchajúcim technickým zázemím, určenú
na prezentáciu širokého spektra umeleckej produkcie,organizovanie školení a workshopov a
ostatných voľnočasových aktivít. Otvoril sa tak priestor pre činnosť všetkých OZ a záujmových
spolkov pôsobiacich na území mesta Stupava. Rekonštrukcia Komorného kultúrneho centra sa
realizovala za pomoci finančných príspevkov z Úradu vlády SR, Ministerstva financií SR,
Bratislavského samosprávneho kraja. Pomohli tiež sponzori. Synagóga je vlastníctvom neziskovej
organizácie Jewrope a OZ využíva len tento priestor. Synagóga bude i naďalej slúžiť na kultúrne
podujatia. Pravideľné divadeľné predstavenia,koncerty, literárne večery či výstavy sú
samozrejmosťou. Komorné kultúrne centrum OZ chce prevádzkovať celý rok.

Činnosť cirkví a náboženských obcí

Stupavskí veriaci sa snažia vstúpiť do nového roku s čistým srdcom, plnýmenergie a dobrých
predsavzatí, požehnaných Pánom, pod ochrannou náručou Matky Božej. Poslednú januárovú nedeľu
oznámil vdp. Farár F. Mikula v kostole veriacim, že pre postihnuté Hajti sa v Stupave od veriacich
nazbieralo 100 tisíc Sk. Ešte ani jedna zbierka v kostole nedosiahla takúto hodnotu. Poďakoval
veriacim za ich finančnú pomoc a modlitby. 31.januára sa veriaci zapojili do zbierky, v ktorej sa
snažili prispieť na Katolícku univerzitu v Žiline. 6. februára bol vo farskom kostole koncert. Bolo to
i filmovanie pre televíziu LUX. 15. - 16. bol koniec fašiangov. Vo farskom kostole od 9.hod do
18.hod bola vyložená Sviatosť Oltárna. Veriaci sa chodili po celý deň modliť, ďakovať a p rosiť o
milosti pre rodinu. 17. bola Popolcová streda, kedy dodržiavali veriaci prísny pôst. Kňaz dával
veriacim popol na čelo pri svätej omši.
V nedeľu počas pôstu o 15. hod. vo farskom kostole sa konala Krížová cesta a vo štvrtky v
mástskom kostole. 1.mája sa začali májové pobožnosti pred svätou omšou. Modlili sa svätý
ruženec.1. júna mal náš vdp. Farár F.Mikula 60 rokov. Vtedy bola u nás rekolekcia. 40 kňazov a
arcibiskup Zvolenský ho v tento deň pozdravili. Stupavčania mu vinšovali 14.júna. Keďže boli na
Východnom Slovensku veľké povodne, 20.júna bola zbierka pre zasianutých povodňami. Ľudia radi
prispeli finančne. 5. júla v rámci osláv svätých Cyrila a Metoda sa konala vo fárskom kostole
prehliadka súborov: zo Zohora, Stupavy - Nevädza, Glória, z Vysokej pri Morave, Rače a i. V prvú
adventnú nedeľu v kostole v Stupave počas svätej omše bol koncert pod vedením pána Dinuša. Na
štvrtú adventnú nedeľu bola vianočná
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spoveď- o 15. hod. v kostole bol koncert speváckeho zboru Nevädza, venovaný našim rodinám.
27.na sviatok Svätého Jána sa uskutočnilo tradičné posvätenie vína. Na Silvestra o 23,30 bola
adorácia, o 24. hod požehnanie mesta Stupava. Vždy v prvú nedeľu v mesiaci od 15,30 do 17. hod. je
otvorená Farská knižnica Panny Márie, sídla Múdrosti. Na internetovej stránke ponúka fara články z
duchovného života, obrany viery, odpovede na rôzne otázky a oznamy farnosti. Do rúk sa dostáva
Občasník svätého Jozefa - časopis rímskokatolíckej farnosti Stupava, s mestskou časťou Mást a
filiálkou Borinka, pre vnútornú potrebu. Prispieva doň i náš bohoslovec Ivan Barus.
Detské spoločenstvo Stupaváčik sa v období letných prázdnin rozhodlo uskutočniť už druhý
ročník detského letného tábora, tento raz v krásnom prostredí Malej Fatry - v Terchovej. Zdolali
spoločnými silami Jánošíkove diery a tí zdatnejší aj napohľad nedostupný Veľký Rozsutec. Celý
pobyt v terchovskom Dome svätého Jozefa sa niesol v znamení eucharistie. Deti sa zoznámili s jej
významom. Stupaváčik tento rok oslavuje už piaty rok svojej existencie. Navštevuje ho mnoho detí.
Medzi animátorov patria: bratia Janko a Martin Ivančík, Janka Rafajová, Dominika Gabrielová,
diakon Peter. Animátori sa snažia,aby každé ich stupaváčikovské stretnutie slúžilo na oslavu Boha.
Bratislavskí seminaristi spolu s návštevníkmi Katedrály sv. Martina mali jedinečnú možnosť z
blízka uvidieť 167 kg vážiacu,pozlátenú korunu z hrotu 85 m vysokej dómskej veže. Po 105 rokoch
ju sňali , aby ju nanovo pozlátili 23,75 karátovým zlatom v hmotnosti 29 gramov. Vo vnútr i koruny
sa našli zaujímavé dokumenty a pri jej oprave boli do nej vložené písomnosti zo súčasnosti a
zaujímavosťou je, že v 120 cm širokom vankúši, na ktorom spočíva 164cm vysoká koruna sa
nachádza aj jedno letné číslo časopisu Adsun, ktorého redaktorom bol aj náš bohoslovec Ivan Barus.
4. novembra 2010 bola koruna osadená na hrot veže.
V Stupave žijú aktívnym životom aj evanjelíci. Ich deti navštevujú v škole náboženskú
výchovu.
Občas do rodín sa vtierajú jehovisti, ponúkajú svoju tlač a snažia sa ľudí presviedčať o svojich
pravdách.

Významné domáce a zahraničné návštevy

V stredu 20. januára sa v KD konalo cezhraničné fórum stretnutie so zástupcami miest, s ktorými
Stupava spolupracuje. Popri zástupcoch partnerského mesta Svoge /Bulharská
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republika/ sa na podujatí zúčastnila 15 členná delegácia mesta Ivančice vedená starostom mesta
MUDr. Vojtechom Adamom. Vyvrcholením stretnutia bolo podpísanie zmluvy o spolupráci medzi
mestami Stupava a Ivančice. Zavŕšila sa tým desaťročná spolupráca, ktorá začínala kultúrnou
výmenou v rámci Slávností kapusty a Slávností špargly, spoluprácou medzi záhradkármi / Výstava
chryzantéma /, stretnutiami zástupcov samosprávy, združení a spolkov /2009/.Podľa slov starostu
MUDr. Adama spolupráca,priateľstvo a kontakty so Stupavou a Stupavčanmi sú na najvyššej úrovni.
Aktivity vznikajú z iniciatívy občanov.
Počas slávností kapusty v Stupave z dobrého nápadu budú zaujímavé podujatia. Primátor Žiak vo
svojom príhovore pripomenul hodnoty, ktoré sú základným pilierom Európskej únie a našej
civilizácie, tak ako ich definuje Lisabonská zmluva. K nim sa pridáva i naša spoločná minulosť,
blízkosť jazykov i naturelu. Na záver slávnostného aktu podpísania zmluvy zazneli štátne hymny.
Kultúrna výmena medzi mestom Stupava a mestom Ivančice po podpísaní vzájomnej zmluvy o
spolupráci sa naplno rozvinula v oblasti športu, podnikania, ale i v oblasti výtvarného umenia. V
Ivančiciach vystavovali. V galérii Pamätníka Alfonza Muchu v apríli boli vystavené ob razy umelcov
z výtvarnej školy akad. mal. Petra Orvana. Aj výstava chryzantéma v Pastoračnom centre, známa ako
sprievodný program počas Slávností kapusty. Zástupcovia mesta Stupava prijali pozvanie a zúčastnili
sa vernisáže výstavy,ktorá sa konala 29. marca o 16.hod. Prítomných aj samotných umelcov privítal
riaditeľ KIC Ivančice A. Tureček.
MKIC Stupava pripravilo autobusový zájazd na Slávnosti chrestu - špargle v Ivančiciach
22.mája. Od KD odchádzali Stupavčania o 8.hod. Zúčastnili sa prehliadky kláštora R osa Coeli,
počúvali dychovky, country kapelu, videli brušné tance, časti kuchárskej show a navštívili i galériu v
Skríbskem mlýne. Účastníci platili za dopravu 9 €/osoba.

Výlet do Buchlovic

5.

júna 44 prevažne starších ľudí zo Stupavy sa autobusom vybrali na štátny zámok Buchlovice,

ktorý má so Stupavou historické prepojenie a to v tom, že najstaršia dcéra Alojza Károlyiho Ferdinanda /ktorá sa v Stupave narodila/ sa vydala v roku 1893 za grófa Leopolda Berchtolda. Bývali
v zámku Buchlovice, mali tri deti. Leopold celý svoj život pracoval v diplomatických službách
Rakúsko - Uhorska. 3 km od hradu Buchlov je vzdialené
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pútnické miesto Velehrad. Navšívili i letecké múzeum v Kunoviciach. Okolo 7. hod. sa výletníci
vrátili do Stupavy plní krásnych zážitkov.

Cezhraničné fórum Stupava 2010

V novembri 2009 MsZ schválili vznik komisie pre cezhraničnú spoluprácu, ktorej predsedom sa stal
poslanec Ing. Mazúr. Prvou úlohou v roku 2010 bolo zvolanie cezhraničného fóra, na ktoré boli
pozvaní zástupcovia partnerských miest - Svoga a Ivančíc.Cezhraničné fórum sa konalo 20. januára
v KD Stupava. Je zaujímavé, že českí a bulharskí partneri využili možnosť obchodu a podnikania.
Dôležíté bolo, že sa predstavitelia samospráv dohodli na ďaľšej podpore spo lupráce medzi občanmi
a organizáciami.

3. PRIEMYSEL A SLUŽBY Dostavba kanalizačnej siete a intenzifikácia ČOV

V januári informovali na MsZ o stave realizácii projektu, o prerušení prác - ich dôvodoch a o
rozpracovanosti k termínu ich prerušenia. Oznámili, že obnovenie prác na projekte sa predpokladá v
termíne marec 2010. I ten nebol možný realizácie.
Na zasadaní MsZ 29. apríla informoval Blažej Fabián, riaditeľ VaKu o tom , že sa spravuje
prepočet, koľko ďalších domov /ak vôbec/ je ešte možné pripojiť k ČOV bez jej intenzifikácie.
Poslanec Ondruš v interpeláciac žiadal o predloženie tejto informácie, keď bude prepočet hotový a
zároveň o informáciu,či je v prípade pozitívneho výsledku možné napojiť aspoň časť už
vybudovanej , ale zatiaľ neskolaudovanej kanalizácie. Blažej Fabián informoval, že kapacita
Čistiarne odpadových vôd Stupava je 12 000 ekvivalentných
o

obyvateľov /EO/, pri maximálnom dennom prietoku 2 400 m . V súčasnosti je kapacita
o

využitá na úrovni 10 364 ekvivalentných obyvateľov, pri dennom prietoku 2221 m . Z toho vyplýva,
že voľná kapacita z hľadiska EO je ešte 1636, podľa množstva čistených vôd 179
3

v

m / deň. Odporúča v súčasnosti voľnú kapacitu ČOV Stupava využiť výlučne na stavby, pre bývanie
/rodinné domy/, na ktoré boli vydané mestom Stupava územné rozhodnutia a stavebné povolenia na
výstavbu v týchto lokalitách : Dúbravy - Juh/Malacká ul. /75
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rodinných domov/ RD/, Kremenica - 85 RD, Lochy 15 RD, Lesná ul. 55 RD, Mást 15RD, Na Aleji 60
RD, ZIPAVA 2 byt. Domy - 180 bytov, Drobná zástavba, rozptýlená 20 RD, Lesná 20 RD, čo je spolu
525 bytových jednotiek. Po prepočte 3,4 obyvateľa na jednu bytovú jednotku ide o 1785 obyvateľov.
Násobené 150 litrami priemernej spotreby na osobu na deň vychádza denný prítok o dpadových vôd na
2677m3 , čo bude znamenať prekročenie povoleného množstva vypúšťaných odpadových vôd.
Sledovaný ukazovateľ EO môže byť vyhodnotený len podľa skutočne nameraných hodnôt.
Pre ďalší rozvoj mesta Stupava je bezpodmienečná potreba dokončenia rozostavanej stavby
„Intenzifikácia ČOV Stupava“. Bez rozšírenia kapacity ČOV Stupava na 18 000 EO, Q
o

deň = 3546 m , so zaradením chemického dozrážania fosforu a dusíka nie je možné zabezpečiť
odvádzanie a čistenie odpadových vôd z tých lokalít, kde bola predčasne vybudovaná splašková
kanalizácia v rámci stavby z fondov EU, a ktorá bola zastavaná v novembri 2009.

Vznik alebo zánik prevádzok, služieb je kolísavý. Vznikajú nové služby pre občanov. O ich ponuke a
umiestnení sa píše v Záhoráckom informatóriume i v Malackom Navigátorovi, ktoré posielajú do
každej rodiny poštou. Je to dobrá vec, občan sa dozvie o ponukách nových obchodov a o kolísaní cien
v predajniach. Týždenne prinášajú propagačné materiály, zvesti, obrázky s pohybom cien.
Výstavy priemyselného charakteru bývajú po sobotách pri KD - na trhovisku.

Zbierka textilu

V Stupave sa uskutočnila ďalšia zbierka textilu na humanitárne účely v týždni od 6. -11. apríla 2010.
Aj táto zbierka sa uskutočnila pre humanitárnu neziskovú organizáciu - Diakonia Broumov. Táto
organizácia poskytuje sociálne služby a materiálnu pomoc sociálne odkázaným občanom. Počas
zbierky sa vyzbieralo 26 plných 1 100 litrových kontajnerov.
Ako miesto zberu určil MsPTS v Stupave na Dlhej ulici, kde na tento účel boli na vrátnici pristavené
kontajnery. Odovzdať sa tu mohla nepoškodená obuv, nepotrebný pánsky,dámsky,detský, posteľná
bielizeň, deky, periny, spacie vaky, obrusy, uteráky a iné veci. V čase od 8. - 14. novembra sa opäť
konal zber textilu. Odovzdané veci, nepoškodené museli byť vo vreciach, igelitových taškách,aby sa
manipuláciou neznehodnotili. Tento
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materiál bol zvážaný do Diakonie v Broumove. Zber organizoval Referát odpadového
hospodárstva na MsÚ v Stupave.

Veľkoobjemné kontajnery

Mesto Stupava pristúpilo k zmene miesta pristavovania veľkoobjemových kontajnerov /VOK/. Tieto
kontajnery sa podľa zberného kalendára pristavujú 4-krát do roka a slúžia na nadrozmerný,
veľkoobjemový odpad a drobný stavebný odpad ako napr. nábytok, koberce,umývad lá. Doteraz sa
tieto kontajnery - 17 ks - pristavovali na uliciach mesta. Tam kontajnery však boli využívané
neoprávnenými osobami, teda osobami, ktoré nie sú platcami za odpady v meste Stupava a
podnikateľmi,hlavne stavebnými firmami. Dochádzalo k neustálemu preplňovaniu týchto kontajnerov
a znečisťovaniu ich okolia a často sa v nich nachádzal odpad, ktorý tam nepatrí. Vzhľadom k tomu sa
zvyšovali náklady na túto činnosť, čo sa v konečnom dôsledku premietlo do poplatku za odpady.
Mesto v spolupráci s MsPTS muselo pristúpiť k zmene miesta týchto kontajnerov a od septembra 2010
nie sú VOK pristavované na uliciach mesta,ale na zbernom dvore - na ulici Mierovej, v areály bývalej
skládky. Kontajnery budú podľa kalendára zberu pristavené v piatok a odpad do nich bude možné
uložiť až do nedele, v piatok do 15,30, v sobotu a nedeľu od 8. do 16,30 hod. Cez obed od 11,30 do
12,30 bude zberný dvor zatvorený. Toto takto zariadil MsÚ, referát odpadového hospodárstva.

Mestská polícia

Primátor mesta na základe výsledkov výberovéo konania menoval dňa 1. februára 2010 do funkcie
náčelníka MsP Milana Válka. V zmysle ust. § 2. odst. 3 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v
znení neskorších predpisov náčelníka mestskej polície vymenúva a odvoláva MsZ na návrh primátora.
V súčasnosti má MsP 10 policajtov, kamerový systém obsluhuje 5 operátorov. Počet policajtov je
nedostatočný, aby bola zabezpečená zastupiteľnosť v službách, ideálny počet je 12. MsP spolupracuje
so Základnou školou. Cieľom náčelníka je, získanie dobrého kreditu MsP, úzka spolupráca s občanmi
mesta. Na MsZ podáva náčelník raz za mesiac správu o činnosti MsP.
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4. POĽNOHOSPODÁRSTVO. VODNÉ A LESNÉ HOSPODÁRSTVO Deň

Zeme - ENVIROSVET
22. apríl je deň, kedy si obyvatelia našej planéty pripomínajú Deň Zeme. Prvýkrát sa oslavy Dňa
Zeme uskutočnili 22. apríla 1970 v USA. Iniciátormi boli predovšetkým študenti, ktorí začali ľudí
upozorňovať na vznikajúce enviromentálne problémy. V roku 1990 sa pri príležitosti Dňa Zeme
aktivizovalo viac ako 200 miliónov ľudí v 140 štátoch sveta,vrátane vtedajšej ČSFR.
Pri príležitosti Dňa Zeme v tomto roku OZ Envirosvet v spolupráci s MKIC Stupava pripravili
pre obyvateľov mesta Stupava“ekovíkend“ a to 24. a 25. apríla 2010. Ekovíkend sa začal v sobotu 24.
čistením Zámockého parku. Pre všetkých dobrovoľníkov boli pripravené rukavice a vrecia na zber
odpadu. Napriek veľkému počtu obyvateľov v meste Stupava, prišlo pomôcť len pár nadšencov, ale s
dobrou náladou sa podarilo vyčistiť park až po štadión.
Počas zbierania odpadkov bolo i veľa zábavy hlavne pri objavení kurióznych odpadkov ako napr.
staré tenisky aj s ponožkami,koleso od bicykla, zlomenú hokejku, staré rádio s anténou a pod. Za
odmenu pre všetkých dobrovoľníkov bol pripravený v dome dôchodcov dobrý gu láš.V nedeľu 25. bol
pripravený pre deti a dospelých program v Sedliackom dvore.
Program sa začal o 15.hod vystúpením hudobnej skupiny Bobor band, ktorá hrala počas celej akcie.
Pre deti boli pripravené aktivity ako výroba šperkov z PET fliaš, stavanie stonožky z obalov na
vajcia, info stánok o odpadoch, maľovanie na tvár ekofarbami, výroba ekopeňaženiek z
tetrapakových obalov, sadenie rastliniek, hľadanie dinosaurieho tajomstva, kde deti rozbíjali
dinosaurie vajíčka zo sadry ako praví archeológovia. Na stanovisku s pôdou, si deti mohli pozrieť
živých pôdnych živočíchov a naučiť sa o tom akú pôdu máme na Slovensku. O 16. pokračoval
program vystúpením divadla Dunajka, počas ktorého sa deti dostali do rozprávkového Kockohradu.
Po divadle nasledovala ekomódna prehliadka, ktorú si pripravili deti zo ZŠ Lozorno a Marianka. Po
módnej prehliadke nasledovalo vystúpenie sokoliarov Aquila z Bojníc. Predviedli dravce nočné /výra
skalného a plamienku driemavú/ ale aj denné - harrisa-myšiaka. Naučili deti ako dravca cvičiť, odkiaľ
pochádza história sokoliarstva na Slovensku. Za Envirosvet akcie viedli Martina Klieštíková
/Rakovanová/ a Kristína Kopášová.
O starostlivosti o vodné zdroje, o ČOV v Stupave som písala v kapitole Priemysel a služby, tiež som
písala o výsledkoch a aktivitách záhradkárovv kapitole činnosť spoločenských organizácií.

-

27 -

5. DOPRAVA A SPOJE

V interpeláciach občanov členov MsZ sa riešili aj otázky dopravy a spojov. Vedúci odboru výstavby
Ľ. Illiť oznámil, že kvalita vykonávaných prác na budovaných kanalizačných vetvách v zmysle
samotného projetu bola a je na priemernej úrovni a všetky časti kanalizácie boli odskúšané o čom boli
vystavené skúšobné protokoly o vodotesnosti kanalizačných trás. Boli splnené všetky spätné úpravy
chodníkov v rámci celej ulice. Na Marchéggskej ulici boli vykonané len v niektorých častiach len
hrubé úpravy. Neupravoval sa chodník na Krížnej ulici. Riešili vyznačenie priechodu cez cestu na
Devínskej ulici v mieste, kde končí chodník pred ŠZŠ, aby bol zabezpečený prechod smerom k
obchodu Jednota. Túto vec projekčne pripravili a získali kladné stanovisko ODI Malacky a
Obvodného úradu pre cestnú dopravu
a pozemné komunikácie Malacky. Spracovaný materiál odovzdali osobne p. Noskovičovej, správcovi
komunikácie na odsúhlasenie a realizáciu v rámci obnovy vodorovného dopravného značenia v roku
2010.
Zmeny názvov ulíc sú zaznamenané pod názvom: Nové ulice. I keď je pre občanov Stupavy
vážna dopravná situácia, cesty sú husto preplnené autami, nákladnými a kamiónami, riešenie ani tu
nedosiahlo MsZ nápravu. Najnebezpečnejšia premávka je na Hlavnej, Hviezdoslavovej ulici a v
posledných mesiacoch i na ulici Ferdiša Kostku. Vzniknuté dopravné nehody boli, no nie vážne pre
občanov mesta.

6. ZDRAVOTNÍCTVO, SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ. ŽIVOT obyvateľstva

V Stupave pracuje: 3 lekári v praktických ambulanciách, 4 v odborných ambulanciách, 5
v zubných. Praktické ambulancie pre deti a dorast AAK, centrum starostlivosti, s.r.o. 2. Od 1. januára
odišla z nášho zdravotného strediska MUDr. Môciková - detská lekárka. Dva mesiace pracovala len
MUDr. Kveta Oravcová. Potom nastúpila do druhej detskej ambulancie MUDr. Alena Kotlariková s
detskou zdravotnou sestrou Darinou Hricovou. Detská pohotovosť: Detská fakultná nemocnica s
poliklinikou, Bratislava, Limbová. Pracuje nepretržite.
V Stupave slúžia obyvateľom lekárne: Lekáreň Centrum na Hlavnej ul., Lekáreň Svätého kríža,
Námestie SP, Lekáreň Fortuna na Zdravotníckej ulici. Tiež je v zdravotnom stredisku gynekologická
ambulancia, zubné laboratórium, rehabilitačné oddelenie. Zdravotnú starostlivosť ponúka MediAmbul,
a.s. na Hviezdoslavovej ulici č. 56. V Stupave sú 2 veterinárske ambulancie: MVDr. Róbert Kazarka a
MVDr. Radoslav Rigler a Lenka
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Ďurčanská. Chovateľské potreby možno zakúpiť v predajni ul. Hlavná 26. Na Hlavnej ulici je optické
centrum Optika Evergreen . Prevádza vyšetrenia zrakovej ostrosti, predaj dioptrických okuliarov,
slnečných okuliarov, kontaktných šošoviek. LOOK Studio, Pri Borníku 10, ponúka služby: dámska a
pánska pedikúra, suchá mediciálna pedikúra, parafínové zábaly, reflexnú masáž chodidiel, depiláciu
tela, masáže medom a iné.
Epidémie chrípky v meste neboli. Chrípka mala mierny priebeh najmä u detí a choreli viac
starší obyvatelia.

Pokles a rast obyvateľstva

V

roku 2010 bolo prihlásených
Odhlásených

146

Narodených detí

141

Zomrelo

114

295 obyvateľov

Konečný stav: 9 531 obyvateľov

V porovnaní s rokom 2009 je stav v roku 2010 o 276 vyšší.

Bytová situácia
Hoci počúvame z každej strany o ekonomickej kríze, predsa len stavebný ruch v našom meste svedčí
skôr o opaku. Stavajú sa nové rodinné domy, vzniká radová výstavba. Majitelia bytových domov sa
tohto roku rozhodli investovať do rozsiahlych rekonštrukcií, či už striech alebo investujú do
zateplenia. Možno sa pod ich rozhodnutia podpísala aj kríza a potreba šetriť. Práve teplo a energie
výrazne ovplyvňujú náklady domácností. Tak sa ľudia spolu radia, pomáhajú si a každá rada a dobrá
rada má aj dnes cenu zlata.

Úmrtie pani učiteľky

Dňa 10. novembra 2010 vo veku 73 rokov zomrela naša pani učiteľka Genovéva Firgánková z Mástu.
Pani učiteľka učila až do svojho dôchodkového veku v stupavskej ZŠ. Patrila medzi
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výborné učiteľky I. stupňa. Pracovala na metodikách učebníc pre I. stupeň, dosahovala pekné
výsledky v práci, na úseku výchovno-vzdelávacom. Mala rada deti, s nimi spievala a dokázala v
školských laviciach žiakov povzbudiť a i pohladiť. Spolupracovala s rodičmi, bola obľúbená medzi
učiteľským kolektívom a ten ju po ťažkej,dlho trvajúcej chorobe odprevadil s kyticami kvetov na
cintorín. Iste si ju ako milú pani učiteľku a kolegyňu zapamätajú jej žiaci a učiteľky ZŠ v Stupave.

Narodenia a svadby

Narodenia detí a svadby sú krásnym prínosom do stupavských rodín. Myslím, že v našo m meste sa
rodí po tieto roky viac detí. V popoludňajších hodinách mamičky a i oteckovia idú na prechádzky a
vezú na kočíkoch svoje ratolesti. Často vidím mladých otcov, ako idú na prechádzku s rodinkou. Je to
chválihodné. Za mojich čias to tak nebolo. Muži pracovali viac na poli, alebo okolo domu. Dnes tí
mladí, čo bývajú v bytovkách, využívajú svoj voľný čas na prechádzky. A to je pekné, vidieť mladú
rodinu spolu i na ulici. Deti - novonarodené krstia poväčšine v kostole, ale i na občianskom
slávnostnom zápise na MsÚ.
Horšie je to v celoštátnom merítku so sobášmi. Je akousi módou mnohých mladých žiť s
priateľkou bez sobáša. Bývajú spolu, šetria si každý sám svoje financie. V médiach hovoria, že aj
manželských párov sa veľa rozvádza. Myslím si, že tým najviac trpia deti. Manželsvo vytvára rodinu
a dobrá rodina posilňuje naše Slovensko. A na to sme pyšní. U nás sa mnohí sobášia v rímsko katolíckom kostole. Svadba ide dnes viac do peňazí a nie na každej sa konajú svadobné zvyky. Je to
škoda, ale dnes si už každý viac váži korunky. I keď je taká situácia, vždy novomanželom želajú
šťastie, neveste darujú kytice kvetov a zabávajú sa tak, ako si to mladí naplánujú. Vždy je ísť lepšie
na svadbu, ako na pohreb.
V Stupave sme mali už po 2 - krát vyhodnotenú Stupavanku za Slovensku roka.
V médiách sa hovorí o ich práci, v televízii ukazujú ich tváre, predstavujú ich na pracovisku. A
Stupavčania sú právom hrdí na ich úspechy.

Slovenka roka 2010 zo Stupavy

Doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD.,MPH, rodáčka zo Stupavy dosiahla nielen úspech vo svojej
lekárskej kariére, ale v ankete časopisu Slovenka roka 2010, získala hneď dve krásne
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ocenenia. Zvíťazila v kategórii zdravotníctvo a úspech zavŕšilo úplné víťazstvo v ankete. Ocenenie a
titul Slovenska roka 2010 vyjadruje sympatie a úctu k jej osobnosti, ako k človeku s veľkým srdcom.
Právom sme na ňu hrdí a naša radosť je úprimná . Zablahoželali sme jej aj cestou Podpajštúnskych
zvestí. V budúcnosti bude pokračovať ako doteraz v poskytovaní liečebno- preventívnej starostlivosti
na Oddelení dlhodobo chorých v Nemocnici akad. L. Dérera, kde v týchto dňoch oslavuje už štvrtý
rok existencie. Ďalej sa chce venovať jej študentom na pôde Slovenskej zdravotníckej univerzity v
Bratislave najmä na Fakulte verejného zdravotníctva - kde od nového akademického roku bude
pôsobiť vo funkcii dekanky. Blahoželáme jej všetci k úspechu.

Zápis do pamätnej knihy

Pri príležitosti životného jubilea Mons. Félixa Mikulu, stupavského farára sa počas zasadnutia MsZ
dňa 27. mája konalo slávnostné prijatie a zápis do Pamätnej Knihy mesta Stupava. Monsignor Félix
Mikula sa 1. júna dožíva 60 rokov. Životné jubileum - šesťdesiatka - je v živote každého príležitosťou
na krátke zastavenie sa. Je to mílnik životom pri ktorom sa bilancuje. Náš Mons. Mikula bol plný
nadšenia a obrovskej sily, ktorá charakterizuje 21 rokov pôsobenia v Stupave. Roky jeho pôsobenia sú
obdobím veľkého prerodu, duchovnej obrody nielen z pohľadu cirkevného života a jeho pastoračnej
činnosti. Jeho pôsobenie nás povzbudzovalo, aby sme boli lepšími, zodpovednejšími, aby sme boli
vnímavejšími k hodnotám života. Svojim pôsobením oslovoval všetky vekové kategórie, všetky
sociálne vrstvy. Všetkým otváral svoju náruč. Popri duchovnej obnove inicioval aj obnovu hmot ného
a sakrálneho dedičstva. Vyzýval k mnohým zbierkam, ktoré pomohli obnoviť kostoly, kalváriu,
kaplnky a mnohé ďaľšie sakrálne pamiatky na území našej farnosti. Zástupcovia mesta Stupava tak
vyjadrili vďaku, uznanie, úctu a srdečnú vďaku za všetko, čo ste urobili v prospech našej Stupavy.
Oslávenec po zápise do pamätnej knihy poďakoval za podporu a spoluprácu zo strany mesta počas
jeho pôsobenia vo farnosti. Po oficiálnej časti, podujatie pokračovalo čašou vína.
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7. KULTÚRNO - SPOLOČENSKÝ ŽIVOT

Mesto Stupava je informované o pripravovaných akciách, o celkovom dianí v meste vydávanými
novinami Podpajštúnske zvesti, tiež mestským rozhlasom a príležitostnými propagačnými materiálmi.
Podpajštúnske zvesti vydáva: Mestské kultúrne a informačné centrum, Agátová 16, povolené MK SR.
Redakcia: šéfredaktor Pavel Slezák, grafik Peter Rác.
16. februára o 18. hod. MKIC Stupava pozvala všetkých na tradičnú fašiangovú zábavu plnú
vône čerstvých šišiek do veľkej sály MKIC Stupava. Na Papučák a šiškomániu treba prísť. Do tanca
hrala a pochovávať basu bude hudobná skupina Záhoráci zo Stupavy. Vstupné 3 € a masky boli
vítané.

Výstavy

Salón stupavských výtvarníkov bol otvorený vernisážou 10. decembra 2009 trval do 8.januára 2010.
Sprievodným programom bol koncert Roba Pappa a Bystríka, ktorých gitarové melódie sa šírili počas
celého večera. Veľká vďaka patrila všetkým vystavovateľom, ktorí sa v podobe svojich diel nielenže
podelili o pocity, myšlienky, názory, či videnie sveta, ale dali možnosť otvoriť aj vzájomnú diskusiu,
poznanie sa , spoluprácu.

Výstava veľkonočných pohľadníc

27. marca sa uskutočnil v Sedliackom dvore a v areáli „Barónové“ prvý tohtoročný jarmok v našom
meste. Kupujúcich bolo neúrekom. Návštevníci jarmoku sa mohli zúčastniť aj sprievodných podujatí,
ktorými boli Výstava veľkonočných pohľadníc detí ŠKD Stupava, veľkonočná tvorivá eko -dieľňa,
detské divadelné predstavenie Dve sestry v podaní „fifidlovských mám“. Deti zo ŠKD Stupava pod
vedením Evy Slezákovej, ale aj ďalší žiaci pod vedením učiteľov výtvarnej výchovy vytvorili
nádherné veľkonočné pohľadnice rôznych tvarov, ktoré boli vystavené vo Výstavnej sieni MKIC
Stupava. Do súťaže o najkrajšiu veľkonočnú pohľadnicu sa zapojilo cca 230 detí - jednotlivci aj
kolektívy. Každé dieťa dostalo za aktívnu účasť na výstave diplom a čokoládové
prekvapenie.Špeciálna cena bola udelená žiakovi 8. roč. Karolovi Lépesovi za sériu pohľadníc
vytvorených počítačovým grafickým programom.

-

32 -

Veľkonočná tvorivá eko-dielňa sa niesla v znamení výroby veľkonočných dekorácií. V Malej
konferenčnej sále MKIC Stupava si deti vytvárali dekorácie z papiera a sena, sadili si „veľkonočné
rastlinky“, vymaľovávali obrázky s veľkonočnou tématikou. I drobné aktivity priniesli radosť a
podporili tvorivosť a vzťah k tradíciam.

Výstava stupavských výtvarníkov

sa konala v galéri Pamätníka A. Muchu v Ivančiciac. Diela predstavili : Peter Orvan - akademický
maliar - olejomaľby, kovové objekty, Silvia Hlavová - abstraktná maľba, Iveta Vachálkovákeramika, Agneša Vavríková - olejomaľby, akvarely. Vstupné 10 Kč.

Výstava Stupavská cementáreň

vo fotografii sa konala 30. apríla vo výstavnej sieni KD. Pripravil ju Ing. S. Prokeš. Na výstavných
paneloch je zdokumentovaný rýchly postup výstavby s prihliadnutím na vtedajšiu techniku používanú
na stavbách, kde prevažovala manuálna práca. Výstavba začala v septembri 1929 a vyrábať sa začalo
1. mája 1930. Výstavba cementárne dala prácu mnohým občanom Stupavy. Výrobná kapacita
cementárne bola 70. tis. ton cementu ročne. Výstava bola otvorená do 15.mája.

Jubilejná výstava E. Kalického

MKIC v Stupave pripravilo výstavu - prierez tvorbou akademického maliara Eduarda Kalického pri
príležitosti jeho šesťdesiatky. Vernisáž sa konala 10. septembra,výstavu otvoril primátor mesta Ing.
Ľ. Žiak. Akademický maliar sa narodil 14. augusta 1950 v Stupave.
V rokoch 1976 - 1982 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u profesora
Chovana, u profesorky Antalovej a u profesora Matejku. Absolvoval študijnú stáž v R avene, v
Norimbergu a vo Verone. Vo svojich dielach oslavuje lásku, šťastie, hudbu, slobodu ducha ako
zrkadlenie nad časom, úctu a vieru k pravde božej. Vystavoval svoje diela na samostatných výstavách
na Slovensku, v Taliansku, ale aj v Kanade a USA. Zúčastnil sa kolektívnych výstav v Bratislave,
Trnave, vo Wroclavi, v Prahe a Ríme. Zúčastnil sa na
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mnohých sympóziách. V roku 1987 bol ocenený v Trnave I. cenou za maľbu Materstvo, v roku
2000 získal čestnú cenu Ríma a v roku 2001 boli jeho práce ocenené v Toronte. Akademický
maliar žije a tvorí v rodnej Stupave.

Súbory

Tanečná . škola Eliah

Otvorila nové kurzy írskych tancov, pre dievčatá a chlapcov vo veku od 6 do 9 a od 10 do 14 rokov.
Tanečná skupina Eliah vznikla 4.júna 2004 výberom najlepších tanečníkov z kurzov írskych tancov,
ktoré viedol kvalifikovaný učiteľ Mgr. Štefan Toth. Od svojho vzniku sa skupina venovala nielen
írskemu tancu a stepu v tradičnom prevedení, ale aj vlastným choreografiám. Momentálne Eliah
pripravuje nové tanečno - divadelné predstavenie, na ktorom spolupracuje so známym slovenským
mímom Mirom Kasprzkom, zakladateľom medzinárodného festivalu pantomímy a pohybových
divadiel „PAN“. Eliah vystupuje na rôznych festivaloch, na kultúrnych a mestských podujat iach.
Zúčastňuje sa rôznych tanečných súťaží, na ktorých sa opakovane umiestňuje na popredných
miestach. Skupina úspešne absolvovala skúšky v tradičných írskych tancoch v medzinárodnej
organizácii Comhdhail Na Muinteoiri Le Rinci Gaelacha. V tejto organizácii je od roku 2007
zaregistrovaná.

Andrej Šeban

8.mája sa v Stupavskej synagóge konal koncert geniálneho gitaristu Andreja Šebana. To čo je Varga
medzi klaviristami, tak je Šeban medzi gitaristami. Celé predstavenie bolo jednoducho skvelým
kultúrnym zážitkom na úvod sezóny. To čo na gitare Šeban dával, tak z toho šla ako sa ľudovo vraví
huba dole. A. Šeban predviedol aj klasickú rockovú búrku a podobné chuťovky. Tak isto sa aj tu
ukázalo ako do umenia zasauje moderná technika a že gitara nemusí byť vždy le n gitara. A tak
predviedol na gitare organové či bicie sóličko. Bez zaujímavostí neostalo ani vtipné fujarové blues,
hrané na pravej nefalšovanej fujare. Bol to dokonalý kultúrny zážitok.
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5. júna v stupavskej syngóge spieval HOLLYROTH anebo Robert Roth. Spieval Jana Hollého
mrzkoti a pomerkováňa, 9 €.

Týždeň s Divadieľňou

Na jarné prázdniny pripravilo MKIC Stupava pre deti rôzne podujatia.Už v pondelok 1. marca bol
odštartovaný prázdninový týždeň Diva - dielňou. Herci z Divadla pod kostolom z Bratislavy
predstavili prítomným všetky divadelné druhy, od bábkového až po činohru. Všetko sa dialo za
asistencie detí. Deti sa aktívne zapájali, či už ako herci, scénografi, či hudobní produkční. Utorok bol
dňom zameraným na monitoring vtáctva. Kika a Maťka z OZ Envirosvet priniesli ďalekohľady a
oboznámili deti s pozorovaním vtáčikov ďalekohľadmi v Zámockom parku. V prednáške o živote
vtáctva pozornosť upriamili najmä na drozdy, vrabce, kačky, sýkorky. Hneď po príchode do parku
ich privítal ďateľ. Streda bola tak trocha vedomostná. Deti do 10 rokov si mohli zahrať Detského
milionára.Vo štvrtok sa netradične vybláznili tancom. Maťa Mózová precvičovala. Po 15 minútach ju
vystriedala Evka Sabajová, ktorá je inštruktorkou Zumba Fitness. Prítomní sa naučili nové kroky,
nové tanečné zostavy. Cvičenie bolo veľmi zábavné, nenáročné.

Adolf Lachkovič a jeho knižka

12.februára 2010 bola vo veľkej sále KD v Stupave veľká prezentácia veselej knižky Adolfa
Lachkoviča „ Čierne výložky“. V sále bolo množstvo autorových rodákov, lebo on sa narodil v
Stupave, dokonca i plukovník v uniforme, z ktorého sa vykľul spisovateľov synovec. Boli tam i
jeho filmárski kolegovia, lebo autor dlhé roky pôsobil vo filme na Kolibe. Po prečítaní ukážky z
knihy, ktorú prečítal záhoráčtinou sám riaditeľ KD, vystúpil ilustrátor a vydavateľ vydavateľstva
ŠHS, ktoré knihu vydalo, Milan Stano. Kus reči odviedol aj sám autor, ktorý bol následne veľmi
tajným rozkazom v rámci spravodlivosti, ktorá vládne na svete vymenovaný za generál a vo
výslužbe. Autor podpisoval predané knihy.
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Hrobové miesta

Správa cintorína v Stupave oznámila, že v tomto roku uplynula doba predplatených hrobových miest
v starých cintorínoch. Kto si chce uplatniť nárok na obnovenie užívania na ďaľšiu dobu 10 rokov,
musí si uzavrieť zmluvu o nájme za hrobové miesto. Túto zmluvu spisujú na správe cintorína v
Dome smútku v Stupave, kde sa môže zároveň nezmenený poplatok zaplatiť.

Kaplnky - kultúrne dedičstvo predkov

Kaplnka svät.é.ho .kríža

sa nachádza na spojnici ulíc Družstevná a Ferdiša Kostku. Neoklasicistická kaplnka bola postavená
v roku 1890. Rok spolu s nápisom IHS /Iesus Hominum Salvator, Ježiš, Spasiteľ ľudí/ je
zobrazený na čelnom štíte. Kaplnka na tomto mieste stála už dávnejšie. Kanonická vizitácia
stupavskej farnosti z roku 1782 spomína Kaplnku Svätého kríža, ktorá stála na ceste do
Zohoru.Postaviť ju dal Stupavčan Ján Korger. On roku 1752 spísal testament, v ktorom obdaroval
stupavskú farnosť. Táto sa starala, finančné náklady sa mali pokrývať z výnosu vinohradu, ktorý
tvoril Korgerovu fundáciu kaplnky.
Bohoslužby sa v kaplnke konali v tretí deň Krížových dní. Krížové dni /zvané aj Prosebné/
sa slávievali tri dni: pondelok, útorok, streda pred Nanebovstúpením Pána /40 dní po Veľkej noci/.
Pôvodná kaplnka baroková koncom 19. storočia bola pravdepodobne v nevyhovujúcom stave a tak
ju v roku 1890 nahradila nová. Táto bola v decembri 2009 opravená. Ing. Ján Šablatúra ju pre
mesto urobil zdarma. V súčasnosti sa o kaplnku stará Mária Menclová.

Kaplnka. svät.é.ho Urbana, v .Stupave

V minulosti pestovanie viniča a dorábanie vína bolo pre Stupavčanov dôležitou a samozrejmou
poľnohospodárskou činnosťou. Svedčí o tom aj kaplnka zasvätená patrónovi
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vinohradníkov - svätému Urbanovi, v domácom nárečí svatý Hurbánek. Podľa zachovaných údajov sa
produkcia vína v Stupave v období rokov 1580 - 1700 pohybovala medzi 400 až 2500 okovov vína
ročne. Uvedený okov dnes predstavuje zaokrúhlene 53 litrov. Kaplnka sa nachádza pri ceste, zvanej
Pod vinohradmi, ktorá je vlastne starou pútnickou cestou do neďalekej Mariánky. Svahy Vrchnej hory
pokrývali v minulosti vinice. Stupavčania a Mášťania tu dopestovali vinič, z ktorého dorábali víno
nielen pre vlastnú potrebu. Vinice boli prirodzenou súčasťou rodinných majetkov. Príjmy z predaja
vína okrem dobrej starostlivosti o vinorad ovplyvňovali aj nepriaznivé vplyvy počasia a choroby
viniča. Vinoradníci sa nespoliehali len na vlastné sily, svoje vinorady zverovali aj pod o chranu
svätému Urbanovi, patrónovi vinohradníkov.
Kaplnku tohto svätca stavali pri vinohradoch.
Kaplnku svätého Urbana dal v roku 1705 postaviť z vlastných peňazí stupavský farár Matej Uzeróczy.
Murovaná kaplnka bola samozrejmou zastávkou vinohradníkov a pútnikov. Baroková kaplnka má viac
ako tristo rokov a patrí medzi najstaršie voľne stojace kaplnky.

Kaplnka svätého .Jána Krstiteľa

Kaplnka bola pristavaná k južnému krídlu kaštieľa v roku 1754, v čase barokovej prestavby kaštieľa.
Konsekráciu kaplnky vykonal 26. októbra 1755 biskup Anton Révay, zasvätil ju Jánovi Krstiteľovi. V
pôvodnom interiéri sa nachádzal pozlátený oltár, nad ním obraz sv. Jána Krstiteľa, po stranách
sádrové plastiky sv. Jozefa a sv. Joachima. Kaštieľ pri zmene majiteľa v roku 1867 pre šiel dôkladnou
prestavbou. Výmaľbou interiéru kaplnky bol poverený významný maliar Károly Lotz. Pôvodní
majitelia opustili kaštieľ pred príchodom frontu. Kaštieľ slúžil vojskám ČA. Roku 1947 vypukol
požiar a ten zachvátil najmä južné krídlo s kaplnkou. V DD slúži kaplnka ako márnica.

Slávnosti kapusty - Deň zelá

Deň zelá sa rozrástol na 4 dni. Tentoraz trval od štvrtka 30. septembra do nedele 3. októbra. Vo
štvrtok o 16. hod. otvorili prekrásnu výstavu Jána Hladíka /FotoGrafika/ „ Stupava na jar, v lete, na
jeseň a v zime“. Vo farskom kostole sa o 18. hod. začal slávnostný koncert A. Vivaldi Glória D -dur v
podaní Suore Barocco. O 19. hod. nasledovalo otvorenie výstavy
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aranžovaných chryzantém v pastoračnom centre. Pripravil ju Spolek Chryzantém Jižní Morava. V
piatok o 17.hod. na pódium vystúpili hostia slávnosti, ktorí otvorili XIV. Ročník Dňa zelá. Na
otvorení sa zúčastnil Pavol Frešo, župan BSK, MUDr. Štefánia Moricová, absolútna víťazka ankety
Žena roka 2010, profesor Ivan Hričovský, predseda RV SZZ.
V úvodnom programe vystúpili miestne súbory a žiaci ŠKD.
Už tretí rok spolupracuje MKIS Stupava so Slovenskou agentúrou pre CR. Slávnosti kapusty sú
zaradené medzi reprezentatívne podujatia osláv Svetového dňa turizmu ako regionálne podujatie v
BSK. Už tradične sa na týchto slávnostiach stretávajú Moravské Ivančice a mikro región Ivančicko pripravili degustáciu moravských vín. Z bulharského Svoge prišli speváčky ľudových piesní a tanečný
súbor, tiež folklórny súbor zo Šopronu. V sobotu „ze zelá“ varili moravskí i maďarskí hostia. V
sobotu na lúke varilo 17 súťažiacich tímov kapustnicu, cena bola 1,50 € - jedna porcia s chlebom. Na
počúvanie tam hralo Veteran Trio a skupina Vega. Vo výstavnej sieni boli tiež expozícia
Pokračovateľa tradície F. Kostku - z keramickej tvorby keramikára Petra Lužáka a Františka Hubeka.
S ňou susedili expozície súčasných miestnych umeleckých remeselníkov /keramika, drôtikovanie,
paličkovanie/.
V týchto priestoroch prebiehala prezentácia SACR a BSK.
Podujatia pre deti a športovcov boli v sobotu od 14. do 17. hod. bol na mestskom ihrisku program pre
deti - tvorivé dielne OZ Pohodka, súťaže, divadielko a ďalšie prekvapenia pre deti. Podujatia v
synagóge OZ Pour Art -fotoklub v spolupráci s fotoklubom OZ Falko Záhorská Bystrica pripravili
výstavu Tempus Fugit - premeny Stupavy, minulosť a súčasnosť Stupavy vo fotografii.
V nedeľu bol ešte jesenný jarmok. O 10,45 bola Slávnostná svätá omša s poďakovaním za úrodu v
kostole svätého Štefana - celebroval ju Mons. Felix Mikula.
Po koncerte speváka Zdenka Sychru bolo vylásenie výsledkov súťaží: 1. miesto získal Anton Wolety
za kolekciu jabĺk, 2. Stanislav Nemec za kolekciu ovocia a hrozna a 3. Cecília Polláková za kolekciu
paprík. Špeciálnu cenu dostal Ivan Sopúšek za kolekciu ovocia. Najťažšia hlavička kapusty krajová ,
ktorá vážila 12,5 kg, patrila Jarmile Kalivodovej. Ján Pollák dopestoval 12 kg a Ing. Vladimír
Havránek priniesol krajovú kapustu 10,5kg. V súťaži
o najťažšiu buču vyhral pán Krajčír s tekvicou, ktorá vážila 59 kg.
Návštevníci slávností počúvali hudbu všetkých možných žánrov, tanca, fotografií, keramiky atď.
Ohňostroj ukončil slávnostný deň.
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Občasník Moja Stupava

Dňa 3. decembra 2010 bolo úspešne zaregistrované na Ministerstve vnútra SR neziskové občianske
združenie Moja Stupava, a tým oficiálne ohlásili založenie a spustenie činnosti OZ Moja Stupava.
Bolo to oznámenie týmto občasníkom č. 12/2010. OZ Moja Stupava bude pôsobiť ako neziskové OZ
a všetky príjmy podľa stanov združenia bude používať na svoju činnosť, ktorou je vydávanie
mesačníka Moja Stupava, prevádzkovanie webovej stránky, organizovanie podujatí pre občanov
mesta Stupava a pod. Ich cieľom je poskytnúť možnosť občanom a obyvateľom slobodne sa vyjadriť
k aktuálnemu dianiu v Stupave, poskytnúť im možnosť získavať informácie a zastupovať ich v ich
jednaní so štátnou správou a samosprávou. Vytvárať podmienky umožňujúce združovanie občanov a
obyvateľov vo vzťahoch k mestu Stupava, zastupovať a chrániť práva a záujmy svojich členov a
poskytovať členom pomoc. Za účelom dosiahnutia týchto cieľov bude OZ Moja Stupava pre svojich
členov organizovať spoločenské aktivity so zameraním na podporu informovanosti, sociálneho a
spoločenského vyžitia členov združenia a občanov Stupavy. Informovanosť členov a občanov bude
prioritne zabezpečovať pomocou webovej stránky združenia a tlačeným občasníkom distribuovaným
občanom Stupavy.

Môj zážitok z bábkového divadla

Minulý rok Bratislavské bábkové divadlo po prvý raz inšpirovalo deti k tvorivej reflexii na základe
vzhliadnutých predstavení. Ich výtvarné práce vo foyer BBD pod názvom Bábkové divadlo očami
detí bolo až neuveriteľne poetické. Najkrajšie práce s podporou zriaďovateľa nášho divadla BSK,ocenili na slávnostnej vernisáži v prítomnosti zástupcov detí aj pedagógov. V termíne od
septembra do decembra mali deti možnosť napísať svoje dojmy z predstavení. Zo 152 prác odborná
komisia vybrala 40 najúspešnejších. Hlavnú cenu za najlepšiu prácu získala Laura Deptová, 4. roč.
ZŠ kpt. J. Náleplu v Stupave. Ďalším oceneným zo stupavskej školy bol Samuel Fusek, 4. roč..

Stretnutie so spisovateľkou

V sobotu 11. septembra sa konalo v priestoroch KD v Stupave stretnutie so spisovateľkou a
vydavateľkou Evita-Press Evou Urbaníkovou -Evitou. Je známa ako autorka kníh Všetko
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alebo nič - Príbeh pokračuje, Svet mi je dlžný, Príliš osobná známosť. Mnoho čitateliek veľmi hlboko
prežíva s hlavnými hrdinkami príbeh a často sa pri čítaní zamyslia aj nad svojim vlastným životom.
Od roku 2007 sa naplno venuje vydavateľstvu Evitapress, v ktorom vydáva aj knihy slovenských a
zahraničných spisovateliek. S Michaelou Čobejovou a Martou Ferencovou napísala televízny seriál o
ženách v mladšom veku. Pôvodom Žilinčanka sa presťahovala do Bratislavy kvôli štúdiám a tu aj
ostala. Tu odštartovala svoju profesionálnu kariéru.

8. ŠKOLSTVO

V Stupave i tohto roku pracujú ZŠ kpt. J. Nálepku, Základná umelecká škola na Cintorínskej ulici,
Špeciálna základná škola na Záhumenskej ulici a 4 Materské školy. Tieto rozvíjajú a zúčastňujú sa
aktivít, súťaží a pestujú u detí pozitívny vzťah k životnému prostrediu, k jeho ochrane. MŠ
spolupracujú s MC Fifidlom, ZŠ kpt. J. Nálepku a zúčastňujú sa na akciách MsÚ.

ZŠ kpt. J. Nálepku v školskom roku 2009/2010 mala 30 tried, s počtom žiakov 675, počet
predagogických zamestnancov 56 a nepedagogických 17. Deti navštevovali 8 oddelení ŠKD. V
školskom roku 2010/2011 počet žiakov: 684, počet tried 31. Počet pedagogických zamestnancov 56,
nepedagogických 17 a ŠKD pracoval v 9 oddeleniach.
Vo vedení ZŠ v porovnaní s minulým rokom nenastali zmeny. Mesto Stupava zahájilo dňa 12.
novembra 2009 výstavbu tréningovej športovej haly, prostredníctvom dodávateľskej spoločnosti PS
Plus, s.r.o., so sídlom v Trnave, na základe verejného obstarávania so zabezpečením finančných
zdrojov z rozpočtu mesta ako aj z čiastočnej dotácie z Ministerstva školstva SR. Postup prác v roku
2010: 1. Ukončenie tréningovej športovej haly v zmysle uzatvorenej ZoD rozšírenej o realizáciu chýb
projektu a prác rozpočtovaných do druhej etapy do 30. marca 2010. 2. V priebehu prvého štvrťroka
2010 vykonať výber dodávateľa na realizáciu druhej etapy výstavby športovej haly. 3. Hľadať
možnosti a formy dotácie na dodávku športovej podlahy v prípade neúspechu pri prvom p odaní. 4.
Zabezpečiť realizáciu druhej etapy výstavby tréningovej športovej haly do 30. septembra 2010.
Učitelia sa zúčastnili zájazdu po Južných Čechách autobusom. V čase usporiadania športových
turnajov,
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riaditeľstvo ZŠ vychádza poriadateľom v ústrety. Žiaci sa zúčastňovali plaveckých výcvikov, tiež
splavovania vody a lyžiarského výchovno-výcvikového kurzu.

9. ŠPORT A TELESNÁ KULTÚRA Turistika
Vo Vápenom járku sa nachádza turistický prístrešok. Na modrej turistickej značke sa vybudoval z
popudu a dotácie Lesného závodu v roku 1989, postavila ho partia nadšencov, členov KST Tatran
Stupava. Za tie roky potreboval prístrešok nutne renováciu. Z obhliadky objektu sa turistom zdalo, že
finančné náklady na opravu budú nízke. Avšak necitlivá ruka partie drevorubačov, ktorá v okolí ťaží
drevo, prístrešok tak zničila, že sa stal nefunkčným. Turistom sa konečne podarilo do sponzorov
získať potrebný materiál na jeho opravu. Skoro ráno 17. júla sa 9 -členná skupina turistov KST
Tatran Stupava, ktorá už v minulých rokoch renovovala studničku „Mangánová“ na zelenej
turistickej značke pod Červeným domčekom a studničku „ Stupavienku“ na žltej značke pod Svätým
vrchom s chuťou pustila do práce. Prístrešok museli strhnúť a postaviť odznova. Vyčis tili okolie,
odstránili navalené drevo, naplavenú hlinu a zhotovili prístupový mostík. Večer o 18. hod. bol
prístrešok pod strechou. Potom po čase urobili lavičky, stolík. Okoloidúci, či hubár iste ocení úsilie
stupavských turistov, najmä v čase nepriaznivého počasia. Turistom pomohli sponzori, bez nich by
to nemohli uskutočniť a všetkým poďakoval cestou Podpajštúnskych zvestí Ing. Milan Ružička.

Futbal

Historický úspech zožal Stupavský futbal. Pre ich klub to bola mimoriadna sezóna. Zažili v nej
niekoľko výnimočných udalostí. Po jesennej časti súťaže sa dostali na posty /7.-8. miesto/, na
ktorých už dlhšie neboli. Odišli im do zahraničia dvaja kľúčoví hráči Ščasný a Pešl. Napriek
zdanlivým stratám sa mužstvo zomklo a postupne sa prebojovalo na konečné 5 mie sto.
V histórii klubu mužstvo pod vedením Ľuboša Gálika dosialo historický úspech. Stupavskí seniori
sa prebojovali do finále o Pohár BFZ, kde sa stretli s víťazom súťaže III.ligy s PŠC Pezinok. O
našom víťazstve 1:0 v poslednej minúte zápasu rozodol Lučivjanský. Víťazstvom
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si tak vybojovali účasť v predkole, prípadne v prvom kole Slovenského pohára. Prípravu na novú
sezónu Stupavčania začnú v domácom prostredí, pod vedením trénera Ivana Morávka. K posilám
mužstva by mal pribudnúť Jakub Morávek z Lozorna. Víťazná zostava Tatran Stupava: Malec Hodulík, Rybár, Samsely, Selecký-Slotík, Lučivjanský, Janiss, Vozár, Divia-Kostka- Vadel,
Ochránek.

Bowling

Bowling robí Stupave dobré meno. Bowling nie je na Slovensku až tak rozšírená hra, no začína sa jej
venovať čoraz viac ľudí. Na začiatku roku 2009 založila partia mladých ľudí v Stupave bowlingový
klub BC SIX PACK Stupava. Postupom času ich hráčske nadanie a športové ambície rástli, a tak sa
rozhodli prihlásiť pre sezónu 2009/2010 do súťaže Slovenského bowlingového zväzu, do 2. ligy
trojčlenných družstiev. Zo začiatku nebolo ich pôsobenie v bratislavskej divízii 2. bowlingovej ligy
najlepšie, no poctivým a vytrvalým tréningom a rastúcou chuťou sa ich výsledky vylepšili natoľko,
že sa im podarilo dosiahnuť v tejto súťaži konečné 2. miesto. Toto družstvu zabezpečilo miestenku
do baráže, v ktorej sa bojovalo o postup do 1. bowlingovej ligy.Baráž sa odohrala 15. mája 2010 v
Bratislave. Stretlo sa v nej 8 družstiev zo západného Slovenska, ktoré sa popasovali o 3 postupové
miesta. Družstvu BC SIX PACK Stupava sa podarilo vybojovať pekné 2. miesto a tak sa mohli hneď
ako nováčikovia radovať z postupu do 1.bowlingovej ligy pre sezónu 2010/2011. Klub sa pomaly
rozrastá, dnes má spolu 9 členov. Okrem pôvodného družstva, ktoré bude hrať v nasledúcej sezóne 1.
ligu,má klub v pláne zostaviť aj B družstvo, ktoré by mohlo prihlásiť do 2. ligy. Ich cieľom je aj
naďalej rozširovať tento šport hlavne v kruhoch mládeže a pre nástavajúcu sezónu zostav iť aj
juniorské družstvo hráčov do 18.rokov, ktoré by mohlo súťažiť v slovenskej juniorskej lige.
Predsedom klubu je pán Nemčovič.

Naše florbalistky

Sme radi, že sa podarilo našim dievčatám v zložení Vaseková Andrea, Padušňáková Nikola, Huková
Patrícia, Baštiová Miriam, Bartalošová Veronika, Gabrišová Michaela, Jánošová Vanda, Holková
Barbora, Kuštorová Kristína, Gabrišová Dominika, Kapáčová Martina pod vedením trénerov Ing.
Jankela Vladimír a Bartáloš Ladislav vystúpiť na stupeň víťazov. Na
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majstrovstvách Slovenska mladších žiačok, ktoré sa uskutočnili v Nemšovej 21. mája 2010 vybojovali
3. miesto a potvrdili, že vo svojej kategórii patria k popredným družstvám. Stupavčanky hrávajú v
iných mestách a reprezentujú iné kluby, kde sú lepšie podmienky. Florbalistky pod vedením Mgr.
Marcely Mozovej, ktoré hrajú za NTS - FK Nemšová a tento rok sa stali víťazkami druhej ženskej
ligy. Ak s tým nedokážeme niečo spraviť, o krátky čas sa dievčenský florbal zo Stu pavy vytratí a to
by bola veľká škoda. A to by sme nechceli.
Dňa 20. marca sa stupavské dievčatá zúčastnili ďaľšieho kvalitného turnaja v Nemšovej. VI.
Ročník sa konal za účasti družstiev zo západného Slovenska a Čiech: Nemšová, Slavičín,
Mikušovce, Pruské, Stupava, Záhorská Bystrica. Nemšová bola favoritom. Naše dievčatá sa
prebojovali do finále. Stupava a Nemšová -zápas bol vyvrcholením turnaja. Zápas bol
dramatizovaný a Stupava až v poslednej tretine dostala gól. Nemšová zaslúžene získala pohár.
Najlepšou strelkyňou turnaja sa stala Naďa Jankelová zo Stupavy so 6 gólmi a Andrea Vaseková s
5. Naše družstvá zo začiatku viedli Eva Slezáková a Mária Polakovičová. Naše dievčatá boli na 3.
mieste. Gratulujeme Bogdau Stupava.

Stolný tenis

2.

apríla 2010 a 3. apríla sa konal v starej telocvični ZŠ Stupava tradičný stolnotenisový turnaj.

Piatok bol vyhradený pre deti, ktoré hrali v dvoch kategóriách, chlapci do 15 rokov a dievčatá do 15
rokov. V kategórii chlapcov súťažilo 14 hráčov a dievčat bolo 6. Chlapci hrali v dvoch skupinách, z
ktorých postúpili prví štyria do štvrťfinále, kde sa hral „K.O.systém“. Dievčatá hrali systémom
„každá s každou“, a to určilo poradie. Švajdlenková Laura bola 4., Balogová Martina 5., Vtáčková
Kristína 6. zo Stupavy. Z chlapcov boli úspešní: Lukáč Jakub, Fusek Samo a Belzár Michal zo
Stupavy. Zo starších boli úspešní: Haššo Miroslav, Šultýs Jaromír a Neradovič Rudo.

Box
Popri kolektívnych športoch, ktoré sa v Stupave pri ZŠ kpt. J. Nálepku veľmi dobre rozvíjajú a majú
stále rastúce zázemie od septembra minulého roku existuje príležitosť aj pre individuálny a dosť tvrdý
šport - box. Krúžok boxu s podporou riditeľa ZŠ Mgr. Csillaghyho,otvoril inštruktor športu a
reprezentant bývalého Československa Laco Bartoš.
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Začiatky neboli ľahké a už to vyzeralo na fiasko, ale napokom krúžok vznikol. Dnes Laco situáciu
komentoval slovami: „...že je medzi mojimi zverencami talent. Môžem povedať, že na mojich
tréningoch dostávajú ten najlepší základ, aký je možný za daných podmienok. Napriek tomu, že
tréningy sú náročné na fyzickú kondíciu, chalani sú vytrvalí a zodpovední. Takto sa môžu dostať aj
vyššie. Škoda, že tí talentovaní potom odídu do Malaciek.“ Trénerovi je ľúto, že im nemôže v Stupave
poskytnúť podmienky pre vyšší rast. Krúžok v Stupave navštevuje cca 20 chlapcov od 14. do 17.
rokov. Tréningy sa konajú v malej telocvični ZŠ. Venujú sa všeobecnej kondičnej príprave a
základným prvkom boxu, sú však vedené bez kontaktu, to znamená, že pri boxe neprichádza k úderom
na tvár a telo. Napriek tomu, že je box tvrdým športom, kultivuje mladých ľudí a pozitívne ich
orientuje na cieľavedomosť, disciplínu a rozvíja ich osobnosť.

Stupavskí minihádzanári Mini Handball Inter Liga v Stupave

V sobotu 13. marca sme ako hlavný organizátor spolu s klubom TJ Sokol Nove Veselí usporiadali v
Mestskej športovej hale v Stupave 3. kolo medzinárodnej minihádzanárskej ligy. Do Stupavy zavítalo
20 družstiev z krajín Slovenska, Maďarska a Českej republiky. Kvalitné stretnutia boli odohrané na
štyroch minihádzanárskych ihriskách. V tejto súťaži niet ľahkého zápasu.
Umiestnenie našich družstiev v kategórii 1999/2000: Tatranček Stupava A - 5.miesto, Tatranček
D - 8. miesto, Tatranček B - 10. miesto. V tejto medzinárodnej súťaži prípravkárov tréneri naberajú
veľa skúseností a to ich posúva dopredu. Iba zápasy s kvalitným súperom našich posúvajú
výkonnostne vopred. To sa ukázalo o týždeň neskôr, keď naši zavítali do Uherského Hradišťa na
turnaj za účasti 6 družstiev, kde naši všetky zápasy vyhrali. Mini hádzaná má v Stupave dobré meno,
má kvalitných trénerov Rudolfa Draškoviča,
Roberta Geisseho, ktorý pracuje s dievčatami.
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PLAYMINIHANDBALL opäť v Stupave

Turaj PLAYMINIHANDBALL sa konal 24. apríla v MŠH Stupava. HC vytvorili ďalší veľký projekt
a to medzinárodný turnaj. Pred 3 rokmi sa na turnaj prihlásilo 16 družstiev. V dňoch
23.

-25. apríla 2010 do Stupavy zavítalo 48 družstiev, ktoré štartovali v dvoch kategóriach.

Tento projekt vznikol z nápadu pár nadšencov a za pomoci miestnych sponzorov, mesta Stupava a
Základnej školy v Stupave. PLAYMINIHANDBALL znamená bav sa hrou.

Zumba

Zumba je tanečná fitness hodina plná energie, skvelej hudby a dobrej nálady. Kombinuje latinsko americkú hudbu a latinsko-americké tance spolu s aeróbnymi pohybmi. Vychádza z princípu, že
cvičenie by malo byť zábavné a jednoduché. Stupavčanky chceli skúsiť niečo nové. A podarilo sa. V
Stupave predcvičuje Evka Sabajová, certifikovaná inštruktorka Zumba-Fitness, každú stredu a nedeľu
od 18,30 a 20.hod vo veľkej sále MKIC Stupava. Prvý blok cvičení trval do 31. marca.

Cyklotrasa

Predseda BSK Pavol Frešo, zástupcovia samospráv záhorských obcí a bratislavských mestských častí
podpísali v septembri 2010, tiež v júni memorandum o spolupráci pri podpore rozvoj a medzinárodnej
Moravskej cyklotrasy na území kraja. Cyklotrasa v dĺžke 55 km povedie v línii bývalej železnej
opony, ktorá v minulosti oddeľovala totalitný režim od demokratickej Európy. Memorandum je
dôležité, aby nerozdeľovala ako železná opona východ a západ, ale aby bola vybudovaná kvalitná
cyklotrasa. Cyklotrasa povedie pozdĺž toku rieky Morava, po alebo popri hrádzi. Trať nebude
odtrnutá od okolia, ale bude nadväzovať na súčasné významné cyklotrasy regiónu, ktorými sú
Záhorská, Mariansko-Stupavská a Dúbravská magistrála. Cyklotrasa bude napojená na cyklomost,
ktorý bude vybudovaný ponad rieku Morava-medzi bratislavskou Devinskou Novou Vsou a
rakúskym Schlosshofom. Celkové náklady na projekt sú približne 4,5 milióna €, použiť by sa mali
pritom predovšetkým peniaze z európskych fondov. Memorandum podpísali bratislavský župan pan
P.Frešo, starostovia bratislavských mestských častí, starostovia obcí, tiež primátor Stupavy.
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Veterán

V sobotu 31.júla sa v rekreačnej oblasti Adamov uskutočnilo 5. letné stretnutie historických
vozidiel s názvom Adamovské jazerá 2010. Na štart sa tento raz postavilo 47 vozidiel, z toho 22
automobilov a 25 motocyklov. Medzi autami bola aj Škoda Felícia /1960/ na ktorej ako druhý
skončil Jozef Mihalovič zo Stupavy.
Jozef Mihalovič sa narodil 4.júna 1959 a býva na Robotníckej ulici v Stupave. Zúčastnil sa: 2 - krát
500 km Slovensko, 3-krát hraničný veterán, Rusovce-Lipót -Rakúsko, každý rok Adamovské jazerá
/2-krát strieborný pohár/, stretnutia na Kamennom mlyne. Účastnícky list má z Kolárovskej stuhy, tiež
sa zúčastnil Danúbia okruhu. Má manželku a dve deti. V jeho šľapajach ide dcéra Janka.

10. POČASTE

Zimné , chladné počasie privítalo rok 2010. 4.januára napadlo 5 cm snehu. 5.bolo zamračené,
miestami snežilo pri teplote - 1°C, 6.januára padal sneh s dažďom. 7.bolo oblačno, 1° C, sneh sa na
ceste roztopil. 9.boli ráno hmly, cez deň pod mrakom. Pršalo, sneh sa topil, všade bolo plno vody. 21.
od rána snežilo - 4°C. 23. je jasno, sneh sa drží. 27. a 28. padal sneh, rána veľmi chladné -18
°C.29.januára sa oteplilo na 1 °C, k večeru snežilo,
1.

februára od 5.hodiny snežilo. Napadli 2 cm snehu, Bolo pod mrakom - príjemne.

Ráno mrzlo aj 2.a 3.,4.februára sa cez obed aj slnko ukázalo,k večeru primŕzali cesty a chodníky. 5.
celú noc aj cez deň dul silný vietor /3°C/. Ďaľšie dni boli pod mrakom, bolo ticho, vietor ustal. Pod
mrakom bolo aj 11., po chvíľach padal sneh s dažďom. Napadli 3-4cm snehu.
15.

bolo pod mrakom, tichúčko a teplo. Cesty sú čisté, inde sa sneh drží. 20.februára začalo v

noci pršať. Pršalo cez noc i deň, sneh sa topil. Po 24. bolo pekne, teplomer ukazoval -7 - - 8°C, bolo
pekne - pod mrakom.
Začiatkom marca bolo pod mrakom. Rána boli chladnejšie, cez deň bolo slnko, a nasledujúce dni dul
vietor. 21. prišla jar. Do konca mesiaca bolo slnečno a príjemne teplo.
1a 2.mája bolo pekne a teplomer vyskočil na 22°C. 3. boli prehánky, z mrakov občas spŕchlo. Teplo
bol 4. a 5. - 24°C. 6.mája bol v noci silný dážď, vietor dul, bili hromy, blýskalo sa. Do
8.

hodiny rána pršalo. K obedu sa vyjasnilo, bolo slnko - teplo - 22°C. „Zmrznutí svätí“

priniesli dážď a ochladenie. Dážď bol veľmi dobrý pre úrodu - 12°C. 16.mája bolo pod
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mrakom, pršalo,chladno. Na Žofiu je chladno, k večeru vietor a dážď. Prší celú noc a deň, chladno, na
obed 4°C a pršalo. 20.mája cez deň a i v noci stále prší. V záhradkách je mokro, planty pohnívajú.
Najhoršie podmienky sú na Východnom Slovensku, rieka Ondava zaplavuje dediny a polia. 22.mája
ráno zasvietilo slnko a o ^ 8 zase búrka. Prehnala sa trikrát, hrmelo. Máj bol mimoriadne mokrý. Vo
dne, v noci stále pršalo. Vody bolo všade: na chodníkoch, cestách a poliach. Nedalo sa vonku nič
robiť. Veľké záplavy boli na Východnom Slovensku. Vyliali sa rieky z korýt Ondava, tiež H ron. Zem
namoknutá sa tam dávala do pohybu, začala sa zosúvať. Domy sa rúcali, obyvateľov evakuovali.
Nánosy vody a blata ešte neodpratali a už prichádzala nová voda. Ľudia hovorili a tlač i médiá, že to
tu ešte tak nebolo.
11.

júna do našej oblasti prúdi teplý vzduch. Je slnečno a teploty vystúpili na 27 - 32°C. 12.

je slnečno, na západe ojedinelé búrky, teplota 32°C. Večer o 23.hod. silná búrka, po hodine sa utíšila.
13. teploty boli do 30°C. 15. júna pranostika hovorí: „Na svätého Víta hlava ešte nespí, ale na zadku
už svitá“. Bolo 27°C. Bolo jasno,až polojasno, prechodne až oblačno. Padali teplotné rekordy 32°,
maximum v Hurbanove roku 2002, 1°C minimum 1967 Žilina.
16. prehánky, veľká oblačnosť 23°C a 17. polooblačno 23°C. 18. bolo z rána slnečno, o 8. hod. 21°C,
na obed oblačno 20°. Po obede pršalo a aj v noci. 19. pod mrakom, 16°. 20.
0 9.hodine 12°, chladno , pod mrakom. 21. prvý letný deň, chladno. 22.júna si ľudia kládli otázky:
„To je leto?“. Bolo pod mrakom,vial vietor, 15°C. 23. o 8. hodine 15°, ráno slnie čko, bezoblačno. 24.
od rána slnečno, 24°, teplo. 27.júna od rána slnečno, teplo , pofukuje vetrík, 27°C.
1. júla hlásili , že celý júl bude suchší. Bolo 31°. Júl mal 8 tropických dní. 2.júla slnečno, 32° a
3. a 4. pekne a veľmi teplo, 31°C. 5.pekne, trocha pod mrakom 30°. 1.júla Bratislava mala v roku
1957 34,4°C. V júli prepelica volá žencov do poľa. 4. a 5. je teplo, slnečno, 32°C.
6. je pod mrakom, boli krátke búrky, 20°. 8. slnečno, pofukoval vetrík, 27°, 9. slenčno, bez vetríka,
32°, 13. a 14. bol týždeň tropických teplôt, veľmi horúco, teploty: 33°, 34°, 32°C. August bol už
chladnejší ako júl, ale tiež mal pekné dni. S kúpaním sa pomaly končilo.
6. september bol pod mrakom. Začiatok školského roka bol príjemný, nepršalo. 8.
septembra celú noc pršalo, dul silný vietor, celý deň pršalo.
9. septembra bolo pod mrakom, k obedu teplo. Rána sú studené, ľudia si v bytoch prikurujú, 22°C. 10.
bolo príjemne,pod mrakom, teplomer ukazoval 17°C.
1 v tomto roku sme prežili pekné dni Babieho leta. Jeseň ukázala všetky farby, priniesla
i vlahu.
November prichádza obyčajne v mrazivých dňoch. Mrazy poškodia, pomrznú chryzantény a potom
zase sú peknejšie, teplejšie dni. Počasie sa v týchto novembrových a decembrových
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dňoch mení. Býva vzácnosťou, keď v decembri padne trocha snehu. Deti sa nevedia ani korčuľovať na
našich jazerách, lebo nezamŕzajú a ani nenasneží toľko, aby sa povozili na sánkach. Tá zima v našich
krajoch už nie je taká, ako za mojich mladých čias, kedy nám vŕzgal pod čižmami. Otepľuje sa a v
tieto posledné zimy už nemusíme ani veľmi nosiť kožuchy a čižmy. Tiež rukavice, lebo nás neoziabe
na ruky. Pomaly si deti nemajú z čoho postaviť snehuliakov. Keď napadne sneh, je dosť mokrý, vlhký
a rýchlo sa cez deň topí. Pomaly bude vzácnosťou sánkovanie a korčuľovanie na jazierku v parku.

11. TNÉ ZÁZNAMY Ignác Gond - stupavský kňaz

V roku kňazov a kresťanskej kultúry sme si i my Stupavčania pripomenuly 100-té výročie úmrtia
kňaza Ignáca Gonda. Patrí medzi osobnosti Stupavy. Narodil sa 31.júla 1841 v rodine Opatrilovcov v
Beluše pri Púchove. Jeho príbuzní sa presťahovali na Slovensko z Moravy. Na Morave navštevoval i
nemeckú základnú školu, gymnázium absolvoval v Nitre a teológiu na univerzite v Pešti. Vysvätený
bol v deň svojich 28. narodenín, 31.júla 1869. Tri roky bol kaplánom v Trenčíne, od roku 1872 sa stal
prefektom /prednostom/ na kňažskom seminári
v Nitre a o rok neskôr sa tu stal profesorom na gymnáziu, učil latinčinu, maďarčinu a históriu.
V tom čase už písal a publikoval články o histórii,pamiatkach, archeologických nálezoch v okolí
Nitry. V roku 1874 si zmenil pôvodné priezvisko Opatril na Gond. Dôvody boli zrejme osobné a
súviseli so vtedajšou silnou maďarizáciou. V roku 1881 prijal miesto vychovávateľa v rodine
stupavského grófa Alojza Károlyiho, priamo mal na starosti syna Ľudovíta. Keďže v tom čase bol gróf
Károlyi veľvyslancom v Londýne, mal tam i celú rodinu, takže i Gond tu s nimi žil. V roku 1884 gróf
Károlyi ako svetský patrón stupavskej farnosti dopomohol Gondovi získať uprázdnené mies to na
stupavskej fare, ktorú prevzal ako 44 ročný k 1.januáru 1885 najskôr ako administrátor /dočasný
správca farnosti/ a o 9 mesiacov neskôr bol menovaný za riadneho kňaza. Zaslúžil sa o dobré
pôsobenie katolíckej školy v Stupave za výdatnej pomoci grófa A. Károlyiho. Jeho koníčkom bola
história
a archeológia. V rukopise Dejiny mestečka Stupavy /ktorý sa nevedno kde stratil/ 1. augusta 1892
napísal: „Kňaz môže byť najskôr povolaný na to, aby osožné udalosti pre budúcnosť zaznamenal, lebo
pri svojom svätom povolaní je vierohodnou osobou“. Venoval sa rímskej
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vojenskej stanici v Stupave, kde uskutočnil niekoľkokrát vykopávky a tiež známe optické spojenie
zrkadlami medzi stupavskou vojenskou stanicou a neďalekou rímskou stanicou Carnutum, /vzdušnou
čiarou asi 24km/ dnes mestečko Deutsch-Altenburg. Tak dokázal, že za priaznivého počasia rímski
vojaci moli týmto spôsobom dorozumievať. Zozbierané nálezy daroval školskému múzeu Vyššieho
kráľovského katolíckeho gymnáza v Bratislave. Niektoré veci z jeho nálezov ešte stále existujú,
mnohé sa stratili. Vo farskej knižnici sa zachovalo niekoľko kusov anglických kníh, podpísaných
jeho menom. Zomrel náhle, vo veku 69 rokov, na zlyhanie srdca 14. mája 1910, pochovaný je na
stupavskom starom cintoríne. V Stupave pôsobil 26 rokov. Tohto roku sme si pripomenuli sté výročie
úmrtia. 16.mája bola spomienková slávnosť s programom :10,45 slávnostná svätá omša, 11,45
odhalenie pamätnej dosky, príhovor, sprievod na miestny cintorín, kladenie venca ku hrobu I. Gondu.
Spomienkovú slávnosť pripravilo Mesto Stupava, Farský úrad Stupava, MKIC Stupava.

Synagóga v Stupave

Hlava seniorátu rodiny Pálfiovcov gróf Mikuláš Pállfi, vydal 1. januára 1722 listinu
osobitných privilégií stupavským židom. Listinu signoval aj židovský richtár Sanvit
Geiringer. Táto listina mimo iné obsahovala i súhlas so stavbou synagógy v Stupave s
odkazom, že možno postaviť aj novú, ak by stará nestačila.
V roku 1800 sa blížila realizácia dostavania synagógy /úplne bola dokončená v roku 180 3/. Dovtedy
sa bohoslužby konali v budove patriacej panstvu. Rýchlosť stavby ovplyvnil dar Herschela Kahna,
ktorý venoval na stavbu 1 000 florenov. V roku 1809, keď do Stupavy vtiahli Napoleónové vojská sa
stala synagóga miestom dramatických udalostí. V podvečer najväčšieho židovského sviatku „Dňa
zmierenia“ bolo 20 najznámejších židovských občanov odvedených zo synagógy z dôvodu
podozrenia zo sprisahania. Až na intervenciu Salme Metza u samotného cisára vo Viedni sa vec
vyriešila a podozriví sa nakoniec vrátili späť ako nevinní. Táto udalosť je zvečnená na mramorovej
tabuli. Treba ešte poznamenať, že k stupavskému rabinátu patrilo 22 obcí od dnešnej Kuchyne, až po
Raču /ktorá je dnes súčasťou Bratislavy/, čo znamenalo 154 stupavských židovských rodín a 170
rodín z okolitých obcí. Budova synagógy dlho stála nepovšimnutá, tiež v nej bol sklad.
Budova stojí blízko grófskeho kaštieľa na brehu malého potoka, ktorý slúžil aj miestnemu mlynu.
Má rozmery 17x23,5 m. Vchod pre ženy vedie zvonka zo západnej strany. Hlavný vchod smeruje
po línii západ-východ. Prechodom cez malú predsieň sa dostaneme do hlavnej
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siene, kde sú uprostred štyri valcovité stĺpy, ktoré nesú klenby a delia priestor na dvanásť častí. Na
klenbách a stenách sú ešte dnes a to napriek tomu, že sa o synagógu nik nestaral, viditeľné kobaltové
a tmavočervené maľby. Nemal sa vlastne ani kto starať. Posledným rabínom bol Mork Herzog, ktorý
zomrel v roku 1943 vo chvíli, keď pre neho prišla gardistická hliadka a chcela ho de portovať.
Stupavská synagóga je postavená podľa vzoru poľských synagóg zo 17. storočia. Oproti synagóge bol
postavený dom, v ktorom býval rabín a kde boli zasadacie siene pre rabinátu a obce.
Materiál som čerpala z časopisu Naše Záhorie 21, ktorý napísal pod nadpisom Synagóga v Stupave
občan Stupavy Peter Juza. Synagóga je dnes vynovená, má novú strechu a je upravená pre kultúrno spoločenské podujatia v Stupave. Veľmi často sú v nej koncerty, divadelné podujatia i sobáše. Pri
kultúrnych podujatiach je veľmi navštevovaná nielen stupavskými obyvateľmi,ale i z okolia.
Synagóga je miestom i mnohých výstav. Dnes je vhodným, dôstojným kultúrnym stánkom v Stupave.

Babica - pôrodná asistentka s diplomom
Školstvo na našom území prešlo historickým vývojom. Veľký význam pre jeho rozvoj mali
koncom 18 . a začiatkom 19. storočia reformy Márie Terézie a jej syna Jozefa II.. Radikálne
ovplyvnili situáciu v Uhorsku, ktorého súčasťou bolo Slovensko. Búrlivé 19. storočie prinieslo rad
udalostí a predstáv v oblasti školstva a vzdelávania. Napriek tomu dosiahnutie vyššieho vzdelania a
tým i kvalifikácie ženami bolo veľmi nepravdepodobné. Napriek tomuto konštatovaniu chceme
prispieť k objasneniu histórie vyššieho zdravotníckeho. V máji tohto roku uplynulo 160 rokov od
udelenia diplomu žene,ktorú týmto predstavujeme.
Diplom z Viedenskej univerzity bol objavený v Stupave. Pri búraní jedného starého domu v
Stupave sa našiel originál diplomu, ktorý udelil dekan medicínskej fakulty Viedenskej univerzity v
roku 1850 pani Anne Šchmatlovej, rodenej Novákovej z Bratislavy v Uhorsku a to pri príležitosti
ukončenia štúdia v odbore“ pôrodníctvo“. Diplom je ručne písaný na pergamene s rozmermi
530x400mm. Opatrený je pečaťou univerzity umiestnenou v drevenom obale. Podľa roku udelenia
diplomu možno predpokladať, že menovaná sa narodila v dvadsiatych rokoch XIX. storočia. Bližšie
informácie sa nedali zistiť, pretože v rodinách sa nedalo zistiť o vykonávaní funkcie pôrodnej baby.
Vychádzajúc z toho, že meno Šmatl /gramaticky opísané z diplomu/ i meno Novák sa dodnes
vyskytujú v Stupave. Myslíme si preto, že sa jednalo o obyvateľku Stupavy, ktorá vykonávala svoju
pôrodnícku
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prácu v druhej polovici XIX. storočia. Z udeleného diplomu vyplýva, že osoba , ktorá bola pri jatá
na univerzitu musela spĺňať podmienky základného, respektívne stredného vzdelania. Predpoklad
je, že o získala v Bratislave, resp. vo Viedni.

Voľný preklad diplomu:

Potvrdzujeme Dekan lekárskej fakulty starej a svetoznámej Univerzity vo Viedni v Rakúsku a zároveň
dávame verejne na známosť, že pani Anna Šmatl, rodená Novak z Bratislavy, v Uhorsku narodená,
podľa právoplatných ukončených štúdií, najvyššie stanovených prísnych skúšok z Pôrodníctva,
ktorým sa menovaná podrobila a získala právo na vykonávanie tohto umenia. Prísne skúšky sa
uskutočnili 28.marca 1850, pri ktorých predviedla menovaná získané praktické a vedecké znalosti, s
čím boli všetci skúšajúci spokojní. Mohli sa presvedčiť, že My a nám udelená vyššia moc, uznávame
menovanú ako skúsenú a hodnú ženskú sestru a potvrdzujeme, že ju každý má takto uznávať a že
môže vykonávať svoje povolanie na všetkých miestach, musí sa ale držať sľubu a pravidiel, ktoré
prisľúbila našej fakulte. Dodatočne podľa nariadenia Cisárskej kancelárie z 21. októbra 1813 má
menovaná povinnosť s plným vedomím a s pravdou vykonávať funkciu pomocníčky kňaza a viesť
matriku - záznamy narodených, predovšetkým meno matky, jej rodné meno a rodinný stav.
V prípade nesprávnych údajov bude potrestaná podľa platného práva a bude jej odobraté
oprávnenie vykonávať svoje povolanie.
Potvrdzujeme napísane pre pani Annu Šmatl, rodenú Novak, veľkou univerzitnou pečaťou s
vlastnoručnými podpismi nášho dekana a notára a tým je možné jej diplom odovzdať.
Voľne preložila a upravila Jana Tchabana.
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Záver kroniky

P.ou.ž.ité pomôcky _pri_ spracovaní konceptu kroniky:

Správy Mestského zastupiteľstva Správy Mestského
úradu Denná tlač Podpajštúnske zvesti Moja Stupava
Mesačník regiónu Záhorie, Záhorí Časopis Naše
Záhorie 21
Časopis rímskokatolíckej farnosti Stupava:Občasník svätého Jozefa
Vlastné poznámky

-
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Protokolárny záznam z prerokovania konceptu kroniky

„Kronikársky záznam MESTA STUPAVA za rok 2010“ bol

prerokovaný v:

1. Komisii kultúry, školstva a športu dňa: jún 2012
2. Mestskej rade dňa

ktorá ho uznesením číslo schválila

3. Mestským zastupiteľstvom Stupava, ktoré ho dňa 28.júna 2012 uznesením čislo závermi A/7 schválilo.

Vznesené pripomienky ku kronike neboli.

Prednosta MsÚ

Kronikárka:

primátor mesta

